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A. Textová ást : 

1. Vymezení zastav ného území 
(1) Zastav né území bylo vymezeno k 05.01.2018. 
(2) Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu: 

a) výkres . 1 - Základní len ní území 
b) výkres . 2 - Hlavní výkres. 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
2.1. Základní koncepce rozvoje území 

(3) Stabilizovat funkci obce ve struktu e osídlení venkovského regionu. 
(4) Efektivn  využít ploch zastav ného území, aniž by došlo k narušení identity obce. Pro po-

ebné vymezení zastavitelných ploch využít vhodné p íležitosti, které nabízí správní území 
obce. Zastavitelné plochy vymezovat v p im eném rozsahu a zejména v lokalitách, které na-
vazují na urbanizované území. 

(5) Vylou it možnosti umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení, které by mohly p ímo anebo 
druhotn  narušit kvalitu prost edí jako celku. 

(6) Krajinu chránit a kultivovat jako podstatnou složku prost edí obyvatel a základ jejich totož-
nosti, minimalizovat fragmentaci krajiny. 

(7) Pro každodenní rekreaci obyvatel obce využít možnosti, které nabízí plochy ve ejných pro-
stranství. Nevymezovat zastavitelné plochy pro pobytovou rekreaci ve volné krajin . Rekre-

ní potenciál území využívat p edevším k pohybovým aktivitám. 
(8) Vytvá et podmínky pro zajišt ní kontinuálního a harmonického rozvoje obce s dostate nou 

flexibilitou ve využívání území.  
2.2. Koncepce rozvoje a ochrany hodnot 

írodní hodnoty 
(9) Akceptovat otev ený krajinný prostor pod Buchtovým kopcem s údolím sm ujícím 

k vodnímu toku Fryšávka, který je nositelem nadpr rných estetických a ekologických 
hodnot území. 

(10) Zajistit ochranu zelených svah , vymezující zelený prostor obce Da kovice, kterým dominují 
na sousedních katastrálních území: Bucht v kopec, vrch Strom a Žák v kopec. 

(11) Zajistit, aby nové stavební aktivity nep ekro ily d ležitý nezalesn ný krajinný horizont 
ebene Frantova kopce. 

(12) Respektovat bohatost lenitých okraj  lesa se zvýšenou druhovou diverzitou. 
(13) Nedopustit snížení podílu trvalých travních porost  na celkové vým e zem lského 

dního fondu. 
(14) Kultivovat zele  doprovázející liniové prvky v krajin  p edevším v zem lsky využívané. 
(15) Vytvo it podmínky zajiš ující funk nost regionálních a lokálních ÚSES alespo  

v minimálních p ípustných parametrech. 
(16) Chránit nezastav né území p ed jeho dalším znehodnocováním. Územní rozvoj sm rovat 

edn  do ploch zastav ného území a pak do vymezených zastavitelných ploch. 
Kulturní hodnoty v etn  hodnot urbanistických a architektonických 

(17) Akceptovat lineární typ sídla Da kovice s hlavní kompozi ní osou, kterou je místní 
komunikace v ose údolí. 

(18) Z hlediska urbanistické, funk ní i sociální struktury považovat prostor p ed kulturním domem 
za nezpochybniteln  hlavní ve ejné prostranství sídla . 

(19) Vnímat historické souvislosti spojené se založením evangelické modlitebny v konkrétním 
míst , aby nedošlo k nenahraditelné ztrát  identity urbanisticky a památkov  hodnotného 
místa. 
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(20) Jednopodlažní stavbu fary považovat za pozitivní antropogenní dominantu sídla a památku 
místního významu. 

(21) Zohlednit kvalitu prostorového a architektonického uspo ádání areálu ve ejného charakteru 
s rozlehlým parkem anglického typu na jižním svahu Buchtova kopce. 

(22) Nelze p ipustit umis ování staveb a za ízení, které by svým architektonickým výrazem, 
proporcemi, m ítkem i provozními aktivitami významn  narušovaly hodnoty území. 

Civiliza ní hodnoty 
(23) Zajistit podmínky pro ochranu a kultivaci civiliza ních hodnot, kam pat í: 

a) silnice II. t ídy 
b) zna ené turistické trasy 
c) ve ejná hromadná doprava v etn  autobusových zastávek 
d) technická infrastruktura v obci 
e) za ízení ob anské vybavenosti. 

(24) Zajistit hospodárné a ú elné využívání dopravní a technické infrastruktury a ob anské 
vybavenosti v . ve ejných prostranství. 

2.3. Koncepce ochrany ve ejného zdraví 
(25) Uplatnit zásadu, že u ploch smíšených obytných, nesmí jejich p ípadné negativní vlivy 

z p ípustných inností p ekro it hranici areálu resp. plochy vymezené v ÚP. U ploch výroby a 
skladování - zem lská výroba a ploch technické infrastruktury – inženýrské sít  (zast. 
plocha Z12) pak nesmí negativní ú inky dosáhnout ploch citlivých funkcí. 

(26) Plochy se zm nou v území, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity ležící 
v p ímém dosahu silnice II. t ídy, za lenit do ploch podmín  p ípustného využití.  

3. Urbanistická koncepce v etn  urbanistické kompozice vymezení ploch s rozdílným zp -
sobem využití zastavitelných ploch, ploch p estaveb a systému sídelní zelen  

 Grafické znázorn ní viz výkres . 2 Hlavní výkres. 
3.1.  Urbanistická koncepce a kompozice 

 Územní plán stanovuje tyto základní zásady: 
(27) Akceptovat stávající plošné a prostorové uspo ádání sídelního útvaru, akceptovat základní 

organizaci území, kultivovat kvalitu osídlení p i zachování pozitivních hodnot území a 
autenti nosti obce. 

(28) Akceptovat komplexní ešení území obce vedoucí k zabezpe ení souladu p írodních, 
kulturních a civiliza ních hodnot území. 

(29) Zam it se na dotvo ení jádrové ásti sídla, do kompozice hlavního ve ejného prostranství 
vhodn  zapojit vodní plochy a vzr stnou zele . 

(30) Rozvíjet aktivity – stavebního a nestavebního charakteru pro zvýrazn ní hlavní kompozi ní 
osy urbanizovaného území. 

(31) Rozvoj bydlení sm ovat na jihovýchodní okraj sídla ve vazb  na stávající zástavbu 
rodinných dom . 

(32) Plochy ob anského vybavení krom  pot ebného dokon ení ve ejn  p ístupného h išt  
v jihozápadní ásti sídla považovat za plochy územn  stabilizované. 

(33) Nep ipustit další vizuální znehodnocování obrazu sídla umis ováním staveb a za ízení, které 
jsou svými proporcemi a velikostí cizí p vodním formám zastav ní. 

3.2. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
(34) Zásadními plochami s rozdílným zp sobem využití jsou: 

a) Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 
b) Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) a plochy staveb pro hromad-

nou rekreaci (RM) 
c) Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV), komer ní za ízení malá a 

st ední (OM) a t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) 
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d) Plochy ve ejných prostranství (PV) 
e) Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
f) Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít  (TI) a se specifickým využitím (DX) 
g) Plochy výroby a skladování – zem lská výroba (VZ) 
h) Plochy zelen  – soukromá a vyhrazená (ZS), ochranná a izola ní (ZO)se specifickým vy-

užitím (ZX) 
3.3. Plochy zastavitelné a plochy p estavby 

(35) Plochy zastavitelné jsou ozna eny kódem Z, plochy p estavby pak kódem P. 
evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 

plochy charakteristika kód 
podmínky využití vým ra 

(ha) 

Bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 

Z1 

  

BV 

Zástavba rodinnými domy o výškové hladin  do 1  
nadzemního podlaží. Otev ený charakter zástavby p i 
zohledn ní zásad místní lidové architektonické tradi-
ce a soudobé architektury. Zohlednit podzemní tele-
komunika ní vedení. Dopravní obsluha: Z nové 
místní komunikace napojující se na silnici II/353 
upraveným stávajícím vjezdem. 

1,67 

Zele  soukromá a vyhrazená 

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 

Z2 

  

ZS 

Umožnit založení produk ní zahrady. P ípustné 
stavby sloužící zahradnickým ú el m nep ekro í 
výšku 5 m. Tyto stavby nelze umis ovat blíže jak 25 
m ke h bitovní zdi. Dopravní obsluha: Z p ilehlé 
místní komunikace, p ípadn  z p ilehlých ploch SV 

0,34 

Zele  soukromá a vyhrazená 

 

 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 

Z3 

  

ZS 

Umožnit založení produk ní zahrady. P ípustné 
stavby sloužící zahradnickým ú el m nep ekro í 
výšku 5 m. Tyto stavby nelze umis ovat blíže jak 25 
m ke h bitovní zdi. Dopravní obsluha: z p ilehlé 
místní komunikace, p ípadn  z p ilehlých ploch BV 

0,40 

Zele  soukromá a vyhrazená 
 
 
 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 

Z4 

  

Z 

Umožnit založení produk ní zahrady. P ípustné 
stavby sloužící zahradnickým ú el m nep ekro í 
výšku 5 m. Tyto stavby nelze umis ovat blíže jak 10 
m k ve ejnému prostranství vymezující hlavní kom-
pozi ní osu sídla. Obnovit funkci vodních ploch. 
Akceptovat kanalizaci deš ovou a splaškovou. Do-
pravní obsluha: Z p ilehlých místních komunikací 

0,26 

Bydlení v rodinných domech - 
venkovské 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z5 

  

BV 

Zástavba rodinným domem o výškové hladin  do 1 
nadzemního podlaží. Respektovat hranici zdroje 
pitné vody, zohlednit vodovodní ády, respektovat 
trafostanici TS 22/0,4 kV v etn  ochranného pásma 
el. vedení VN 22 kV. Dopravní obsluha: Z p ilehlé 
místní komunikace 

0,10 

Bydlení v rodinných domech - 
venkovské  

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. 

Z6 

  

BV 
Zástavba rodinným domem o výškové hladin  1-2 
nadzemní podlaží. Dopravní obsluha: Z p ilehlých 
místních komunikací. Respektovat rozhledové pot e-
by na k ižovatce místních komunikací. 

0,12 
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evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

Rekreace – plochy staveb pro 
hromadnou rekreaci 
 

Zvláštní podmínky využití: 
územní studie podm. p ipust. Z7 

  
RH 

Zástavbou na ploše umožnit rozší ení poskytovaných 
služeb stávajícího za ízení Selský dv r. Využití 
plochy koncipovat s požadavkem nep ekro ení m -
ítka hlavní stavby p ilehlé stabilizované plochy, 

která nadále musí z stat dominantní stavbou této 
ásti sídla. ešit p ístup ve ejnosti na plochu h išt  

(zastavitelné plochy Z8). Dopravní obsluha: 
Z p ilehlé plochy stabilizovaného území RH, anebo 
úpravou sít  pozemních komunikací ve ejného cha-
rakteru, které zp ístup ují plochu Z8 

0,35 

Ob anské vybavení – 
lovýchovná a sportovní za ízení 

 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 
Z8 

  

OS 

V um lém terénním zá ezu dokon it stavbu h išt  
pro fotbal p ípadn  jiné sportovní discipliny. P ípust-
né doprovodné stavby sociálního za ízení budou 

ízemní s výrazným uplatn ním horizontálního 
uspo ádání nedominantního výrazu. Respektovat 
vodní zdroj s výtla ným vodovodním ádem. Do-
pravní obsluha: Z pozemní komunikace – viz p ed-
chozí plocha Z7 

0,54 

Technická infrastruktura – 
inženýrské sít  
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 

Z9 

  

TI 

Akceptovat umíst ní vodojemu se souvisejícími 
za ízeními zásobující sídlo Da kovice pitnou vodou. 
Dopravní obsluha: Ob asná po ú elové komunikaci a 
do asné ú elové komunikaci 

0,06 

Ve ejné prostranství 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 
Z10 

  

PV 

Na vymezené ploše umístit ve ejné prostranství 
s ú elovou komunikací a rozhlednou. Stavba roz-
hledny bude stavbou ojedin lou a musí vhodn  dopl-
ovat krajinné hodnoty území. Stavba rozhledny 

bude architektonicky významnou stavbou. Výška 
rozhledny nep ekro í výšku p ilehlého lesa. Doprav-
ní obsluha: Ob asná z p ilehlé ú elové komunikace 

0,18 

Ve ejné prostranství 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 
Z11 

  

PV 

Vymezeným ve ejným prostranstvím zp ístupnit 
ilehlé plochy zastav ného území a zastavitelnou 

plochu technické infrastruktury Z12 istírna odpad-
ních vod. Na ploše nebudou rozvíjeny spole enské 
funkce. Akceptovat trasu kanaliza ního sb ra e. 

0,06 

Technická infrastruktura – 
inženýrské sít  
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 
Z12 

  

TI 

Akceptovat umíst ní istírny odpadních vod pro 
sídlo Da kovice v etn  souvisejících za ízení. Do-
pravní obsluha: Z p ilehlého ve ejného prostranství – 
viz plocha Z11 

0,14 

Technická infrastruktura – se 
specifickým využitím 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 
Z13 

  

TX 

Akceptovat umíst ní funk ní komunální kompostár-
ny pro využití biologicky rozložitelných odpad  pro 
obec Da kovice, zachovat stávající krajinnou zele . 
Dopravní obsluha: Z p ilehlé místní komunikace 

0,15 

Zele  ochranná a izola ní 
 
Zvláštní podmínky využití: 

územní studie podm. p ípustné 
P1 

  

ZO 

V severozápadní ásti sídla odd lit tímto typem 
zelen  obytnou zónu od zóny výroby a skladování – 
zem lská výroba. Využít stávající vzr stnou zele . 
Údržba zelen  bude z p ilehlé místní komunikace 

0,11 

(36) Zvláštní podmínky ve využívání území: 
a) podmín nost využití plochy se zm nou v území Z1 je dána prokázáním nep ekro ení ma-

ximální p ípustné hladiny hluku v chrán ných vnit ních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací. 

b) podmín nost využití plochy se zm nou v území Z5 je dána prokázáním efektivity využití 
plochy v souvislosti se zatížením daného území sít mi technické infrastruktury. 

c) územní studie – rozhodování o zm nách v území je podmín no vyhotovením územní stu-
die. 
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3.4. Systém sídelní zelen  
(37) Systém sídelní zelen  bude tvo en: 

a) samostatn  vymezenými plochami zelen  soukromé a vyhrazené (ZS) i plochami soukro-
mé a vyhrazené zelen , která je sou ástí jiných ploch rozdílného zp sobu využití. Pozem-
ky zahrad musí tvo it významný podíl ploch typu BV, RI a SV. Pozemky vyhrazené zele-

 pak musí zajiš ovat p ív tiv jší prost edí na  plochách  typu VZ a musí dotvá et pro-
st edí ploch RH, OV a OS. 

b) plochou zelen  ochranné a izola ní (ZO), která bude zajiš ovat estetickou i hygienickou 
clonu mezi výrobní plochou a obytnou zónou 

c) plochami zelen  se specifickým využitím (ZX), které nadále budou tvo it parkovou zele  
i ob anské vybavenosti ve ejné infrastruktury na svahu Buchtova kopce 

(38) Respektovat stabilizované plochy ve ejné zelen , jež jsou sou ástí ploch ve ejných 
prostranství.  

(39) U zelen  preferovat používání autochtonních druh  d evin. Výb r d evin zvl. zelen  na 
ve ejných prostranstvích provád t tak, aby se uplatnily celoro . Posilovat pronikání 
krajinné zelen  do sídelního prost edí. 

4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn  podmínek pro její umis ování, vymezení ploch a 
koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  stavebních podmínek pro jejich využití 

4.1. Koncepce dopravní infrastruktury 
(40) Silni ní doprava 

a) silni ní sí  na území obce považovat za stabilizovanou s pot ebou odstran ní bodových zá-
vad 

b) utvá ení dopravního prostoru silnice sm ovat k dopravnímu zklidn ní pr jezdního úseku 
silnice – sil. II/353 

c) místní komunikace – respektovat plochy ve ejných prostranství s místními komunikacemi 
vymezenými dle významu a d ležitosti pro p ímou dopravní obsluhu p ilehlých nemovi-
tostí. 

(41) Doprava v klidu 
a) dopravu v klidu uvažovat na stupe  automobilizace min. 1:2,5 
b) nové plochy pro parkování ešit p edevším na stávajících i navržených plochách dopravy 

silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch s rozdílným zp so-
bem využití, kde parkování a odstavení vozidel je p ípustné 

c) nelze z izovat odstavná a parkovací stání pro vozidla o vyšší hmotnosti než 3,5 t. v obyt-
ných zónách a na ve ejných prostranstvích 

d) na ve ejných prostranstvích nep ipustit realizaci garáží i krytých stání pro motorová vo-
zidla 

e) vyžadovat, aby každý nov  vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno ga-
rážové i odstavné stání pro osobní automobil. 

(42) Hospodá ská doprava 
a) stabilizovat kostru stávajících ú elových komunikací a vytvo it podmínky pro zlepšení 

dopravní obsluhy zem lské a lesní krajiny 
(43) Nemotorová doprava 

a) i silnicích v souvisle urbanizované ásti obce zajistit dobudování chodník  
b) zachovat turistickou trasu erven  zna enou i cyklotrasu procházející územím obce 
c) rekrea ní (p ší, cyklistickou i další) dopravu je možno vymezovat i na jiných k tomu 

vhodných plochách rozdílného zp sobu využití, pokud to nebude v rozporu s jejich 
ípustnými p ípadn  podmín  p ípustnými zp soby využití. 

(44) Ve ejná doprava a služby motorist m 
a) ve ejná doprava bude nadále zajiš ována autobusovou p epravou. Umíst ní  zastávek 

není t eba m nit 



ÚZEMNÍ PLÁN  DA KOVICE -  NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ 

 

  10 
 

b) za ízení služeb pro motoristy lze umis ovat v k tomu p íhodných plochách rozdílného 
zp sobu využití se zohledn ním druhu služeb, kapacitních nárok  i dopravní zát že. 

(45) Železni ní doprava a letecká doprava civilní, vodní doprava 
a) na správním území obce nemají své zájmy. 

4.2. Koncepce technické infrastruktury 
(46) Zásobování pitnou vodou, kanalizace 

a) Zachovat koncepci zásobování obce pitnou vodou. Vytvo it podmínky pro posílení vodo-
vodu o další vodní zdroj. 

b) za krizové situace ešit zásobování obce dovozem balené vody 
c) vodovodní sí  i v rozvojových plochách ešit na pokrytí pot eby požární vody 
d) koncepce odvád ní a likvidace splaškových vod na území obce nebude m na 
e) na území obce neumis ovat za ízení, která jsou významnými producenty odpadních vod 
f) odvád ní deš ových vod ešit tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních pom  

v povodí tzn. zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové vody uvád t maximáln  do 
vsaku i je zadržovat na p íslušném pozemku. 

(47) Zásobování energiemi 
a) nadále akceptovat dvoucestné zásobení obce energiemi 
b) stávající systém zásobování elektrickou energií z stane zachován. K zajišt ní pot eb do-

dávky el. energie obce bude využito stávajících trafostanic s p ípadným p ezbrojením. 
V místech zvýšených nárok  lze obec doplnit i novými trafostanicemi 

c) stávající systém zásobování zemním plynem bude zachován, rozvody plynu v zastavitel-
ných plochách ešit jako rozvody st edotlaké 

d) zp sob vytáp ní je p edur en provedenou plošnou plynofikací. Neuvažovat výstavbu cent-
rálního zdroje tepla zajiš ující zásobování sídel teplem 

e) ÚP nebrání využívání alternativních zp sob  vytáp ní nap . solární kolektory na nemovi-
tostech, tepelná erpadla aj. 

(48) Elektronické komunikace 
a) na území obce neumis ovat zám ry, které by mohly negativn  ovlivnit i narušit bezpe -

nost provozu radioloka ních prost edk  
b) zachovat funk nost podzemních telekomunika ních vedení v etn  podzemních kabel   

(49) Nakládání s odpady 
a) provozovaný systém nakládání s odpady z stane zachován 
b) na území obce nebude z izována ani oživována žádná skládka odpad . 

4.3. Koncepce ob anského vybavení  
(50) Stávající plochy ob anského vybavení (krom  h išt  západn  od rekrea ního za ízení Selský 

dv r) jsou plochami územn  stabilizovanými vesm s s pot ebou modernizace a stavebních 
úprav. V rámci stavebních úprav významn  nerozši ovat stavby (plošn  ani výškov ). 

(51) ipustit umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu i do jiných p íhodných 
ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu s p ípustným, p ípadn  
podmín  p ípustným využíváním dané plochy. 

4.4. Koncepce ve ejných prostranství 
(52) V kompozi ním ešení ve ejného prostoru p ed obecním ú adem nalézt jednotící moment, 

který by toto ve ejné prostranství identifikoval jako nejd ležit jší a nejvýstavn jší ve ejný 
prostor sídla 

(53) Ve ejná prostranství nadále integrovat do jiných územn  stabilizovaných ploch s rozdílným 
zp sobem využití (nap . SV, BV).  

(54) S úpravou ve ejných prostranství zajistit i úpravu objekt  a prostor  bezprost edn  k t mto 
ve ejných prostranstvím p iléhající. 
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(55) Preferovat obsluhu zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ve ejných 
prostranství. 

(56) Jedine ností místa na jihovýchodním svahu Buchtova kopce využít pro umíst ní ve ejného 
prostranství s požadavkem na situování rozhledny 

4.5. Koridory pro ve ejnou infrastrukturu 
(57) Koncepce ÚP si vyžádala vymezit koridor pro stavbu vodovodního výtla ného ádu V1 
(58) Stanovení podmínek využití 

a) plochu vymezeného koridoru je t eba do doby realizace zám ru chránit pro umožn ní op-
timálního ešení technické infrastruktury 

b) do doby realizace p íslušných staveb je na území koridoru zakázáno provád t takové in-
nosti, kterými by došlo k významnému zhodnocení území a které by realizaci pot ebného 
zám ru znemožnilo anebo  výrazn  ztížilo (i ekonomicky) 

c) sobnost koridoru kon í realizací p íslušné stavby (zám ru), p ípadn  zm nou ÚP, která 
navrhne jiné využití území, eventuáln  novým ÚP. 

5. Koncepce uspo ádání krajiny v etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, ploch 
zm n v krajin  a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické 
stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi, rekreace, 
dobývání ložisek nerostných surovin a podobn  
Grafické znázorn ní - viz výkres . 2 Hlavní výkres. 

5.1. Koncepce uspo ádání krajiny 
(59) Preferovat polyfunk ní využívání krajiny nezastav ného území. 
(60) Druhové a prostorové uspo ádání lesa spolu s reliéfem nadále bude nositelem vlastností a 

irozeného stavu krajiny p i územním rozvoji obce. 
(61) Intenzifikace zem lské výroby vyžadující scelování zem lské p dy není p ípustná. 

Nep ípustné je zvyšování podílu orné p dy na zem lském p dním fondu. 
(62) Posilovat podíl stromové zelen  v urbanizovaném území a podíl rozptýlené zelen  v krajin  

zem lsky využívané. 
5.2. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 

(63) V krajin  jsou vymezeny plochy s rozdílným zp sobem využití: 
a) plochy vodní a vodohospodá ské (W1, W2) - respektovat stávající vodní plochy, krajinu 

možno na vhodných místech oživit novými vodními plochami. Chránit vodní toky v etn  
doprovodných porost  p ed jejich znehodnocením 

b) plochy lesní (NL) - dosáhnout trvalosti lesa, jeho všestranné stability a polyfunk nosti 
etn  výnosnosti v hospodá ském lese 

c) plochy zem lské (NZ1, NZ2) - minimalizovat dot ení zem lského p dního fondu.  
ešit obnovu luk v nivách vodních tok  a nivních polohách 

d) plochy smíšené nezastav ného území (NS) - respektovat tyto plochy mající podíl na 
ekologické stabilit , druhové diverzit  a utvá ení krajinného rázu území. 

(64) Koncepce územního plánu z hlediska ochrany krajinného rázu: 
a) respektovat dochovanou urbanistickou strukturu sídla, zasazení sídla do krajinného 

rámce. Ú eln  využívat zastav né území a rozvojové (zastavitelné) plochy umis ovat 
v p ímé vazb  na urbanizované území 

b) stavby pro bydlení umis ovat tak, aby do volné krajiny sm ovala zele  zahrad 
c) v pohledov  exponovaných územích a d ležitých pohledových partiích neumis ovat 

žádné stavby i za ízení, které by rušily krajinnou scenérii a místa pr hled . 
5.3. Vymezení ploch se zm nou v krajin   

(65) Plochy se zm nou v krajin  jsou vyzna eny kódem K. 
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5.4.   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
(66) Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému 

a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 
(67) Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability 

za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 
(68) Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno 

za p esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické 
infrastruktury, p ípadn  stavbu související s ochranou ŽP). 

(69) Sí  biocentrem a biokoridor  ÚSES p edevším ve volné zem lské krajin  doplnit 
interak ními prvky(tj. r znými formami rozptýlené zelen ). 

(70) Opat ení: 

Biokoridor Navrhovaná opat ení 

LBK 1 
Zachovat ekologicky hodnotné a stabilní olšiny a smrkové olšiny, jež odpovídají 
jak potenciální p irozené vegetaci, tak i stanovištním podmínkám v této ásti 
území. Tok neregulovat, zachovat jeho p irozený pr h. 

LBK 2 
Postupnými p stebními zásahy p evést p evážn  smrkové monokultury na p írod  
blízké druhov  i v kov  r zné porosty odpovídající stanovištním podmínkám a 
potenciální p irozené vegetaci. 

LBK 3 

V míst  pr chodu biokoridoru ornou p dou provést zatravn ní s uplatn ním 
rozptýlené zelen  odpovídající stanovištním podmínkám. Lesní porosty 
postupnými zásahy zm nit na druhov  a v kov  r znorodá spole enstva s 

ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. 

Biocentrum Navrhovaná opat ení 

LBC Da kovský rybník 
Zachovat komplex spole enstev p írod  blízkých luk a olšin s možností dopln ní 

ehového porostu rybníka autochtonními d evinami. Chránit obojživelníky a 
plazy v hojné mí e se zde vyskytující. 

LBC Strom 
Postupnými p stebními zásahy zm nit druhovou a v kovou skladbu 
monokulturního spole enstva, za vzniku druhov  i v kov  r znorodého 
spole enstva s p ihlédnutím ke stanovištním podmínkám dle STG. 

5.5. Prostupnost krajiny 
(71) Stávající prostupnost krajiny ešením územního plánu nebude snížena. 
(72) Koncepce uspo ádání krajiny nebrání zahuš ování cestní sít  v krajin  zlepšující p ístup 

k vlastnickým pozemk m. 
(73) Biologickou prostupnost území posílit kultivací systému ÚSES. 

5.6. Vodní hospodá ství 
(74) Vodní plochy a toky 

evažující ú el plochy a kód plochy Ozn. 
plochy charakteristika kód 

podmínky využití vým ra 
(ha) 

K1 Zem lské - trvalé travní porosty NZ2 
Zajistit trvalou ochranu zem lské p dy p ed erozí. 
Vytvo it sou asn  záchytný travní pás zajiš ující ochra-
nu sídla p ed negativními ú inky povrchové vody 

2,13 

K2 Zem lské - trvalé travní porosty NZ2 
Zajistit trvalou ochranu zem lské p dy p ed erozí. 
Zvýšit druhovou pestrost a atraktivitu krajiny. Použít 
regionální travní sm si. 

2,26 

K3 Lesní NL Zalesn ní ešit na skupinu typu geobiocénu a stanovištní 
podmínky 0,68 

K4 Lesní NL Zalesn ní ešit na skupinu typu geobiocénu a stanovištní 
podmínky 0,94 

K5 Lesní NL Zalesn ní ešit na skupinu typu geobiocénu a stanovištní 
podmínky 0,21 

K6 Zem lské - trvalé travní porosty NZ2 Zm nou druhu pozemku orná p da na trvale travní 
porost zlepšit funk nost biokoridoru lokálního ÚSES 0,75 

K7 Zem lské - trvalé travní porosty NZ2 Zm nou druhu pozemku orná p da na trvale travní 
porost zlepšit funk nost biokoridoru lokálního ÚSES 0,37 
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a) koncepci vodního hospodá ství založit na stabilit  vodních režim  (tj. v zásad  na snížení 
rozdílu mezi minimálními a maximálními pr toky) a vzájemného p sobení vodních tok  
na okolní území 

b) nenavrhovat nová odvodn ní zem lských p d 
c) vytvo it podmínky pro navrácení p irozené podoby vodních tok  
d) pro výkon správy vodních tok  vymezit pás v ší i 6 m od b ehové áry vodních tok  
e) na území obce neumis ovat žádná kapacitní za ízení sloužící ke skladování hnojiv a 

statkových hnojiv. 
(75) Ochrana p ed povodn mi 

a) vodohospodá ským orgánem nejsou na území obce vymezena záplavová území 
b) do p íb ežní ásti údolní nivy nelze umis ovat žádné stavební ani nestavební zám ry, 

které nemají p ímou souvislost nezachováním anebo se zlepšením vodohospodá ských 
pom  povodí  i nejsou stavbami zlepšujícími kvalitu životního prost edí 

c) nep ipustit zorn ní trvale travních porost , které pozitivním zp sobem p ispívají ke 
zvyšování retence území. Doplnit trvalé travní porosty u b eh  vodních tok  

d) stavební pozemky vymezit s pot ebou vsaku i zadržení deš ových vod. 
(76) Protierozní opat ení 

a) vhodným návrhem rozptýlené zelen , zatravn ním, p ípadn  z ízením protierozních 
pr leh i mezí ešit zkrácení dlouhých drah povrchového odtoku deš ových vod 

b) nep ipustit úpravy pozemk  zp sobující rychlejší odtok vody a snižující schopnost vsaku. 
5.7.   Podmínky pro rekreaci 

(77) Ke krátkodobé a denní rekreaci budou sloužit, plochy ve ejných prostranství. 
(78) Do krátkodobé rekreace zahrnout i innosti spojené se zahrádka ením na plochách zelen  

soukromé. Pro bydlení vymezovat dostate  velké parcely umož ující relaxaci majitele 
v zeleni zahrad. 

(79) Umožnit rozvoj tzv. druhého bydlení v neperspektivních objektech pro trvalé bydlení, jejich 
vodní ú el i p estavbu ešící rozvojové pot eby v obci. Ve volné krajin  neumis ovat nové 

stavby pro rekreaci ani zahrádká ské kolonie i osady. 
(80) Respektovat stávající za ízení hromadné rekreace na jihozápadním okraji sídla s pot ebnou 

rozvojovou plochou. 
(81) Pohybové formy rekreace – koncepce viz výrok (43). 

5.8.   Dobývání ložisek nerostných surovin 
(82) Na správním území obce neumis ovat za ízení sloužící t žb  nerostných surovin. 
(83) Evidované poddolované území po historické t žb  rud akceptovat jako území bez územního 

rozvoje. 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením 
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), p ípustného využití, nep ípustného využití 

(v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umis ování staveb, za ízení a jiných 
opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), stanovení podmín  

ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání v . 
základních podmínek  ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, 
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních 
pozemk  a intenzity jejich využití) 

6.1. Podmínky pro využití ploch  
Územní rozsah ploch s rozdílným zp sobem využití je vymezen ve výkresové ásti územního 

plánu ve výkrese . 2 Hlavní výkres. 
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(84) Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)  
Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuálního bydlení v objektech obklopených sou-

kromou zelení v kvalitním prost edí 
ípustné využití: pozemky staveb rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zelen , 

pozemky ve ejných prostranství, související dopravní a technické infra-
struktury, pozemky místního ve ejného ob anského vybavení 

Podmín  p ípustné využití: 
související ob anské vybavení komer ního typu, dopl kové prostory pro 
zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu odpovídajícím veli-
kosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského zví ectva i drobná 

stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávajících domech. Vše 
za podmínky, že svým provozem a výkonností nedojde ke snížení kvality 
prost edí a pohody bydlení ve vymezené ploše a nedojde ke zvýšení do-
pravní zát že plochy a zárove  jsou v územní menšin  k vymezené ploše 
bydlení 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost e-
dí plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – nep edpokládá se významné zahuš ování zastav né-

ho území. P ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených staveb musí 
ítkem, formou respektovat m ítko, kontext a charakter okolního za-

stav ní. Akceptovat výškovou hladinu okolní zástavby. 
 plochy zm n – viz podmínky využití ploch kap. A.3.3. Na stavebním po-

zemku ponechat min. 40 % plošné vým ry pozemku se schopností vsaku 
deš ových vod. 

(85) Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)  
Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb individuální pobytové rekreace v kvalitním zejména 

írodním prost edí 
ípustné využití: pozemky pro umis ování staveb rodinné rekreace, pozemky soukromé i ji-

né zelen , pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci 
a další rekrea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, po-
zemky související dopravní a technické infrastruktury,ve ejná prostranství.  

Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim vyu-
žití plochy snižující kvalitu prost edí plochy a  již p ímo anebo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - p ípustné jsou stavební úpravy ev. p ístavby 

v rozsahu do 20 % stávajícího p dorysu stavby. Nep ekro it p evládající 
hladinu zastav ní. Akceptovat p írodní charakter okolí 

 plochy zm n – nejsou vymezeny. 
(86) Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) 

Hlavní využití:  zabezpe ení pot eb soust ed né rekreace s do asným ubytováním i spor-
tovním využitím 

ípustné využití: pozemky pro umis ování staveb a za ízení pro rekreaci, do asné ubytová-
ní, stravování, pozemky h iš , bazény, drobná architektura, pozemky pro 
relaxaci a oddych, pozemky vyhrazené i jiné sídlení zelen , pozemky sou-
visející dopravní a technické infrastruktury, ve ejná prostranství 

Podmín  p ípustné využití: školící, spole enská za ízení, pozemky souvisejícího ob anského 
vybavení komer ního typu za podmínky, že svým provozováním a výkon-
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ností nedojde ke snížení hlavní nápln  plochy. Trvalé bydlení za podmínky, 
že jde o pohotovostní bydlení i bydlení majitele za ízení 

Nep ípustné využití: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim vyu-
žití plochy a  již p ímo anebo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – dokon it modernizaci areálu, neporušit m ítko ani 

výraz stavby v dominantní poloze sídla 
 plochy zm n – viz podmínky využití plochy A.3.3. 

(87) Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV) 
Hlavní využití:  ob anské vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk  ve ejné 

infrastruktury 
ípustné využití: pozemky staveb a za ízení pro ve ejnou správu a administrativu, pozemky 

pro za ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv tu, po-
zemky pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a sociální 
služby. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, pozemky 
ve ejných prostranství, sídelní zele   

Podmín  p ípustné využití: 
bydlení za podmínky, že bydlení bude v menšin  k plochám ve ejného ob-
anského vybavení a že bydlení nebude hlavním využitím plochy rušeno 

nad p ípustnou míru. Jiné stavby, za ízení a pozemky za podmínky, že se 
jedná o aktivity zabezpe ující a dopl ující uživatelnost plochy ve ejné ob-
anské vybavenosti 

Nep ípustné využití: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat zásady ochrany kulturních hodnot v etn  

hodnot urbanistických a architektonických, které se týkají p edevším 
evangelické modlitebny a stavby fary. P ípadné stavební úpravy poly-
funk ního domu komponovat tak, aby se spolu se zelení a vodními plo-
chami stal integrální sou ástí nejd ležit jšího ve ejného prostranství 
v sídle. P i využití areálu na svahu Buchtova kopce zohlednit urbanistic-
kou a architektonickou hodnotu komponovaného prostoru. 

 plochy zm n – nejsou vymezeny. 
(88) Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední (OM)  

Hlavní využití:  ob anské vybavení sloužící p edevším pro menší komer ní aktivity bez 
nežádoucích dopad  na sousední plochy   

ípustné využití: pozemky staveb a za ízení pro administrativu, v du, výzkum, obchodní 
prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky ve ejného ob anského vy-
bavení, které nesnižují kvalitu životního prost edí mimo prostor provozo-
vaných služeb a provozování služeb nevyvolá zvýšení obvyklé dopravní 
zát že, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejná 
prostranství a sídelní zele  

Podmín  p ípustné využití: 
bydlení za podmínky, že bydlení bude v menšin  vzhledem k plochám ob-
anského vybavení. Za ízení pro sport a t lovýchovu i volno asové aktivi-

ty za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy 
ob anského vybavení - komer ních za ízení malých a st edních 

Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, které 
narušují estetické a kulturní hodnoty místa 
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Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p i stavebních úpravách akceptovat pot ebu vhod-

jšího za len ní stavby prodejny do venkovského prost edí sídla.  
 plochy zm n – nejsou vymezeny. 

(89) Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS)  
Hlavní využití:  ob anské vybavení sloužící pro sport a t lovýchovu 

ípustné využití: pozemky staveb a za ízení pro organizovanou i neorganizovanou t lový-
chovu a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná za ízení a 

íslušenství. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, po-
zemky ve ejných prostranství, sídelní zele  

Nep ípustné využití: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, které 
narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – stávající plochy sportu a t lovýchovy považovat za 

stavebn  ukon ená za ízení s možností pr žného zlepšování stavu 
 plochy zm n – viz podmínky využití ploch kap. A.3.3. 

(90) Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH)  
Hlavní využití:  plochy ve ejných poh ebiš  a souvisejících služeb   

ípustné využití: umis ování hrob , urnových polí ek, rozptylových ploch, místnost pro 
správce h bitova a pot ebné ná iní a další stavby a za ízení související 
s ur ením plochy. Sídelní zele , prvky drobné architektury, mobiliá  obce, 
související dopravní a technická infrastruktura p ípadn  ve ejná prostran-
ství 

Nep ípustné využití: jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující cito-
vý a estetický dojem pietního místa a  již p ímo anebo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – zachovat stávající uspo ádání h bitova 
 plochy zm n – nejsou vymezeny 

(91) Plochy ve ejných prostranství (PV)  
Hlavní využití:  obecní užívání plochy bez ohledu na vlastnictví pozemk  mající obvykle 

významnou prostorovou a komunika ní funkci v urbanizovaném území 
ípustné využití: nám stí, uli ní prostory, p ší stezky p ípadn  cyklistické stezky, chodníky, 

zpevn né plochy pro kulturní a shromaž ovací ú ely, sídelní zele , vodní 
prvky, drobná h išt , pozemky související dopravní infrastruktury a tech-
nické infrastruktury 

Podmín  p ípustné využití: 
další aktivity a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole enským kon-
takt m a podporují sociální soudržnost, vodní plochy, erpací místa pro 
požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

Nep ípustné využití: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a 
jiných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní 
funkce t chto prostor  tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo ane-
bo druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – za ízení spojená s podmín  p ípustným využitím 

plochy, lze situovat na plochách ve ejných prostranství v souvislosti 
s jejich úpravou a využitím parteru s požadavkem celkového zhodnocení 
ve ejného prostoru 
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 plochy zm n – viz podmínky využití ploch kap. A.3.3. 
(92) Plochy smíšené obytné - venkovské (SV)   

Hlavní využití:  víceú elové využití plochy, v p ípad  venkovských sídel zahrnují p ede-
vším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím 

ípustné využití: pozemky staveb pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovída-
jících velikostí vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozem-
ky související dopravní a technické infrastruktury, ve ejných prostranství, 
pozemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
stavby pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, stavby 
skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nízkými rušivými vli-
vy na životní prost edí za podmínky, že jde o aktivity nesnižující kvalitu 
plochy, nemající negativní dopad na pozemek souseda a jsou nenáro né na 

epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v území. Rekrea ní aktivity za 
podmínky využití stávajícího domovního fondu nevhodného k trvalému 
bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a aktivity se d jí v objektech 
odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru 

Nep ípustné využití: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují pro-
st edí plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo snižu-
jí kvalitu daného prost edí  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – akceptovat dochovanou urbanistickou strukturu síd-

la. Udržet stávající hladinu zastav ní, podstatn  nesnižovat koeficient ze-
len  na plochách. P ípadná dostavba proluk a zm ny dokon ených staveb 
musí m ítkem, objemovými parametry, architektonickým ztvárn ním ak-
ceptovat kontext a charakter okolního zastav ní 

 plochy zm n – nejsou vymezeny 
(93) Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS)  

Hlavní využití:  zajišt ní dopravní p ístupnosti a obslužnosti území pozemní nekolejovou 
dopravou 

ípustné využití: stavby a za ízení silnic a místních komunikací II. a III. t ídy v etn  souvi-
sejících pozemk  pro dopravu a dopravní za ízení a vybavení, stavby pro 
dopravu v klidu, terénní úpravy, protipovod ová opat ení, nezbytné asa-
na ní zásahy. Za ízení a stavby technické infrastruktury, pozemky zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
místní komunikace III. t ídy za podmínky, že nebudou zahrnuty do jiných 
ploch, skládky údržbového materiálu, cyklotrasy, chodníky, zálivy pro za-
stávky hromadné dopravy na t lese silni ní komunikace za podmínky, že 
svým provozováním a technickým uspo ádáním nebude narušeno, omeze-
no i znemožn no hlavní využití plochy 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti nesouvisející s hlavním využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití plochy a snižující bezpe nost a plynu-
lost dopravy 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

(94) Plochy dopravní infrastruktury - se specifickým využitím (DX) 
Hlavní využití:  zp ístupn ní nemovitostí místními komunikacemi IV. t ídy a komunika-

cemi ú elovými 
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ípustné využití: ve ejn  p ístupné místní komunikace se smíšeným provozem p ší a moto-
rové dopravy, ú elové komunikace ve ejné i neve ejné sloužící k doprav  
mezi nemovitostmi a zp ístup ující zem lské a lesní pozemky. Dopro-
vodná zele , prvky ÚSES. Za ízení a stavby technické infrastruktury 

Podmín  p ípustné využití: 
cyklotrasy, turistické trasy, hipostezky, pokud to nebrání oprávn ným zá-
jm m vlastníka ú elové komunikace 

Nep ípustné využití: stavby, za ízení a innosti nesouvisející s hlavním využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití plochy  

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

(95) Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít  (TI)  
Hlavní využití: stavby za ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou, 

išt ní a odvád ní odpadních vod, zásobování el. energií, zásobování zem-
ním plynem, provozování elektronických komunikací 

ípustné využití: pozemky pro umis ování provozních soubor , staveb, za ízení a vedení 
plnící obslužn  zásobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti 
a d je p ímo související s ur ující náplní plochy, pozemky související do-
pravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele  

Nep ípustné využití: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
Prostorové uspo ádání: 

 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 
(96) Plochy dopravní infrastruktury – se specifickým využitím (TX) 

Hlavní využití:  komunitní kompostování ve smyslu rozší eného domácího kompostování 
ípustné využití: shromaž ování rostlinných zbytk  z údržby zelen  na území obce 

s následným zpracováním na kompost, oplocení areálu 
Nep ípustné využití: 

innosti, kterými by došlo k narušení složek životního prost edí nad míru 
stanovenou p íslušnými p edpisy. Za ízení, p ípadn  stavby, které narušují 
estetické a krajinné hodnoty místa 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – nejsou vymezena 
 plochy zm n – viz podmínky využití ploch kap. A.3.3. 

(97) Plochy výroby a skladování - zem lská výroby (VZ) 
Hlavní využití:  zem lská živo išná a rostlinná výroba a skladování 

ípustné využití: pozemky pro umis ování staveb a za ízení pro zem lství a chovatelství, 
pozemky dopravní a technické infrastruktury, pozemky sídelní zelen  

Podmín  p ípustné využití: 
jiné aktivity za podmínky, že neomezují hlavní využití plochy a 
nep ekra ující rámec využití plochy. Bydlení majitele nebo správce 
za ízení za podmínky, že bydlení bude ve výrazn  menšin  oproti 
hlavnímu využití plochy a bydlení nebude rušeno nad p ípustnou míru 

Nep ípustné využití: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se 
silným negativním dopadem na životní prost edí 

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území – p ípadné stavební aktivity nep ekro í výškové pa-

rametry stávající zástavby. Na  ploše zachovat min. 20 % pozemk  sídelní 
zelen  
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 plochy zm n – nejsou vymezeny. 
(98) Plochy zelen  – zele  soukromá a vyhrazená (ZS)   

Hlavní využití:  zele  bez možnosti b žného ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). 
Soukromá zele  je zastoupena innostmi na zahradách užitkových a 
sadech. Vyhrazená zele  je zelení p i stavbách ob . vybavenosti (školy, 
sportovišt  apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). 
Vyhrazená zele  je v tomto ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným 
zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen  není p ípustnost i 
nep ípustnost blíže specifikována 

ípustné využití: produk ní zahrady spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dalších zahrad-
ních plodin, p stování ovocných strom  a ke , obytné zahrady 

Podmín  p ípustné využití: 
zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková 
za ízení, p ípadn  stavby za podmínky, že nedojde k vyt sn ní hlavního 
zp sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k potla ení 
hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality prost edí plochy 

Nep ípustné využití: umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost 
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo dru-
hotn  

Prostorové uspo ádání: 
 stabilizovaná území - stavby sloužící ú el m zahrádka ení do výše 5 m 

nad terénem 
 plochy zm n – viz podmínky využití ploch kap. A.3.3. 

(99) Plochy zelen  – ochranná a izola ní (ZO) 

Hlavní využití:  plochy pro zajišt ní hygienické, estetické i psychologické clony tvo ící i 
významný kompozi ní prvek území 

ípustné využití: výsadba pln  zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou z vhod-
ných místn  p íslušných d evin a ke , oplocení. Realizace opat ení even-
tueln  výstavba za ízení zlepšují funkci plochy p edevším na úseku ochra-
ny p ed hlukem 

Podmín  p ípustné využití: 
pozemky dopravy, technické infrastruktury za podmínky, že nedojde 
k vyt sn ní nebo snížení ú inku ochranné zelen  

Nep ípustné využití: innosti a d je nemající p ímou i nep ímou souvislost s hlavním využitím 
plochy    

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

(100) Plochy zelen  – se specifickým využitím (ZX) 
Hlavní využití:  írodn  krajiná ský park 

ípustné využití: celková postupná rekonstrukce parku s pot ebou uchování plánovaného 
souladu p írodních a stavebních prvk . Vycházkové cesty, drobná archi-
tektura 

Nep ípustné využití: zásahy významn  narušující vztah urbanismu a sadovnických úprav 
Prostorové uspo ádání: 

 stabilizovaná území – obnovit vztah mezi architekturou místa a krajiná -
skou úpravou 

 plochy zm n – nejsou vymezeny 
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(101) Plochy vodní a vodohospodá ské – vodní plochy a toky (W1)  
Hlavní využití:  zajišt ní podmínek pro nakládání s vodami 

ípustné využití: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -
stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele  

Podmín  p ípustné využití: 
za ízení pro chov ryb, vodní dr beže za podmínky nevýznamného nega-
tivního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy dopravní a technické 
infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí nežádoucích ú ink  
této infrastruktury na vodní plochy a toky 

Nep ípustné využití: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

(102) Plochy vodní a vodohospodá ské – plochy specifické (W2)  
Hlavní využití:  vymezení nejnáro jšího prvku malé vodní nádrže 

ípustné využití: pozemky pro umíst ní stavby homogenní nebo nehomogenní hráze ve 
vhodném p ném profilu a p íslušnými funk ními objekty 

Nep ípustné využití: veškeré innosti, aktivity, které mají nežádoucí dopad na bezpe nost hráze, 
zp sobují zhoršení technického stavu funk ních objekt  hráze a zabra ují 
vizuální i geometrické kontrole vzdušného i návodního svahu hráze 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

(103) Plochy zem lské - orná p da (NZ1)  
Hlavní využití:  plochy zem lské p dy v druhu pozemku orná p da 

ípustné využití: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-
ných plodin. Opat ení, za ízení i stavby  zlepšující vodohospodá skou bi-
lanci v povodí, protipovod ová a protierozní opat ení, aktivity zvyšující 
ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení 
sloužící pro ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kultury 
na trvale travní porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a 
k zajišt ní prostupnosti krajiny 

Podmín  p ípustné využití: 
 nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 

souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , po-
zemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany kra-
jinného rázu, zájm  ochrany p írody a zájm  ochrany zem lského p d-
ního fondu. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro 
chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a 
krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruktury i 
stavby p ípojek za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného 
zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, na-

né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování ne-
naruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy 

Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování eko-
logické hodnoty území 
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Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2. 

(104) Plochy zem lské - trvalé travní porosty (NZ2)  
Hlavní využití:  plochy zem lské p dy v druhu pozemku trvalý travní porost 

ípustné využití: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 

el m nebo technickému využití. Opat ení, za ízení i stavby  zlepšující 
vodohospodá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a este-
tickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního 
prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní pro-
stupnosti krajiny 

Podmín  p ípustné využití: 
 nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou 

souvislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , po-
zemky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany kra-
jinného rázu, zájm  ochrany p írody a zájm  ochrany zem lského p d-
ního fondu. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro 
chovné i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a 
krajiny a organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruktury i 
stavby p ípojek za podmínky, že p jde o nezbytná za ízení ve ejného 
zájmu a nedojde k narušení krajinného rázu a životního prost edí. P ší, na-

né stezky, cyklostezky, hipostezky za podmínky, že jejich trasování ne-
naruší organizaci ZPF a neomezí prioritní ú el plochy. Rozorání za pod-
mínky, že jde o zúrod ovací opat ení spojené s následnou obnovou travní-
ho porostu 

Nep ípustné využití: trvalé zorn ní, umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  
rozši ování stávajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, 
snižování ekologické hodnoty území 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2. 

(105) Plochy lesní (NL)   
Hlavní využití:  pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní funkce lesa 

ípustné využití: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace ge-
ograficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Lesní pastviny a polí ka pro zv  (pokud nejde 
o ZPF) i nelesní zelen , protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení 
pro udržení vody v krajin  

Podmín  p ípustné využití: 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu 

írody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno vyu-
žívání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oplo-
cování pozemk  ze podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a 
krajiny. Pozemky dopravní a technické infrastruktury i stavba p ípojek za 
podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné pro-
jednané variantní ešení. Komunikace pro nemotorovou dopravu vždy za 
podmínky, že se bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost sys-
tému v p edem prov ených trasách 
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Nep ípustné využití: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování eko-
logické hodnoty území 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání viz. kap. A.6.2. 

(106) Plochy smíšené nezastav ného území (NS) 
Hlavní využití:  zachování a obnova ekologických a estetických hodnot v území 

dotvá ejících krajinný ráz 
ípustné využití: prvky rozptýlené zelen , skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou 

i ízenou sukcesí vzniklé biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní po-
rosty, innosti nenarušující p írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy 
mající pozitivní dopad na krajinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující 
obsluhu území 

Podmín  p ípustné využití: 
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury v etn  staveb p ípojek 
jen v nezbytných p ípadech budované ve ve ejném zájmu za podmínky 
slabého zásahu na p ítomné znaky krajinného rázu a ekologickou a estetic-
kou hodnotu plochy. Komunikace pro nemotorovou dopravu za podmínky, 
že nedojde k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

Nep ípustné využití: innosti, stavby snižující p írodní a estetickou hodnotu území p ímo anebo 
druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v etn  zásah  stí-
rající p ítomné znaky krajinného rázu, t žba nerost , hygienická za ízení, 
informa ní centra 

Prostorové uspo ádání: 
 podmínky prostorového uspo ádání se nestanovují. 

6.2.   Zajišt ní podmínek ochrany krajinného rázu 
(107) Nedopustit vymezení dalších ploch se zm nou v území, na kterých by bylo možno umis ovat 

stavby a za ízení narušující celistvost a obraz prostoru v krajinné scén , respektovat 
dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní.  

(108) Zástavbu na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy 
nezastav ná ást pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou 
hranici mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním. 

(109) Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad a humen, bohat  kvetoucí zele  p edzahrádek 
musí nadále pat it k základním znak m venkovského sídla. 

(110) Zachovat lenitost okraj  les  s jeho estetickou a ekologickou hodnotou, zabránit plošnému 
odlesn ní, které by významn  narušilo pozitivní hodnotu krajinného rázu. 

(111) Nep ipustit intenzifikaci zem lské výroby, která by m la za následek další zcelování ploch 
orné p dy ani innosti, které by sm ovaly ke snížení podílu trvale travních porost  na 
celkové vým e ZPF. 

(112) Sí  ú elových komunikací (polní cesty) v krajin  doplnit (stabilizovat) doprovodnou zelení. 
(113) Zabránit technickým úpravám vodních tok  a dalšímu odvod ování p dy s cílem žádoucího 

uvedení tok  do p írodních koryt. 
6.3   Limity využití území vyplývající z ešení územního plánu 
(114) Respektovat limity využití území jako podmínku realizovatelnosti zám . 
(115) Ochrana p írodních hodnot 

a) prvky ÚSES - obecn  nezastavitelné plochy (v od vodn ných a ojedin lých p ípadech 
lze p ipustit stavby dopravní a technické infrastruktury v . staveb p ípojek (liniové a 
nerovnob žné s prvkem ÚSES), stavby vodohospodá ské a stavby životního prost edí) 

b) ochrana krajinného rázu - dána koncepcí ÚP - blíže viz. kap. A.6.2. 
(116) Ochrana podzemních a povrchových vod 
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a) vodní plochy a toky - do 6 m od b ehové hrany nejsou p ípustné innosti a stavby 
zamezující volnému p ístupu k vodote i anebo vodní ploše, krom  staveb 
vodohospodá ských a staveb ŽP 

b) zastavitelná území - ešit p írod  blízké odvodn ní zastavitelných ploch 
a komunikací, ešit zachycování deš ových vod na pozemku nemovitosti. 

(117) Ochrana kulturních hodnot 
a) identita sídla - respektovat základní kulturní hodnoty obce jako je p dorysná osnova a 

prostorové uspo ádání sídla 
b) akceptovat stávající p evládající hladinu zástavby 
c) Udržet soulad architektonického díla s p írodn  krajiná skou úpravou p ilehlého parku  

areálu na svahu Buchtova kopce. 
(118) Limitní hranice negativních vliv  

Respektovat stanovené limitní hranice negativních vliv : 
a) plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení malá a st ední (OM) - po hranici v ÚP 

vymezené plochy 
b) plochy smíšené obytné venkovské (SV) - po hranici v ÚP vymezené plochy 
c) plochy výroby a skladování - plochy zem lské výroby (VZ) - max. po hranici ploch 

citlivých funkcí  
d) plocha OV – max. po hranici ploch citlivých funkcí 

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení, staveb a opat ení 
k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

7.1. Ve ejn  prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury 
etn  ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el. 

(119) Dopravní infrastruktura – pro dopravní infrastrukturu nejsou VPS vymezeny 
(120) Technická infrastruktura – pro technickou infrastrukturu nejsou VPS vymezeny. 

7.2.   Ve ejn  prosp šná opat ení (VPO) 
(121) Ve ejn  prosp šná opat ení nejsou vymezena. 

7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
(122) Nejsou územním plánem vymezeny. 
7.4.   Plochy pro asanaci 
(123) Nejsou územním plánem vymezeny. 

8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit 
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních ísel 

pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn  dalších údaj  podle § 8 katastrálního 
zákona 

(124) Nejsou územním plánem vymezeny. 

9. Stanovení kompenza ních opat ení podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 
(125) Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 

10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení možného budoucího využití v . 
podmínek pro jeho prov ení 

(126) Nejsou územním plánem vymezeny 

11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o 
parcelaci 

(127) Koncepce územního plánu nevyžaduje vymezovat tyto plochy. 
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12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro 
vložení dat o této územní studie  do evidence územn  plánovací innosti 

12.1. Vý et ploch a podmínky využití 
(128) Územní studie jako podmínka pro rozhodování v území bude vyhotovena pro zastavitelnou  

plochu Z1. 
(129) Základní podmínky využití ploch jsou dány v kapitole A.3.3. a A.6.2. 
(130) Další podmínky pro využití ploch: 

- územní studii vyhotovit nad mapovým podkladem katastrální mapy, p ípadn  nad 
polohopisným a výškopisným zam ením ešené plochy 

- specifikovat zásady rozvoje plochy s návrhem stavebních pozemk  
- ur it základní regulativy rozvoje lokality tak, aby byla zabezpe ena ochrana ve ejných 

zájm , hodnot p írodních, kulturních a civiliza ních v etn  zajišt ní ochrany ve ejného 
zdraví 

- silnici II/353 považovat za komunikaci s dostate nou výkonností pro odvedení 
pot ebného dopravního zatížení ze zastavitelné plochy  

- požadavky na odstavná a parkovací stání ešit tak, aby byly napln ny normové 
požadavky platné v dob  zpracování urbanistické studie 

- i koncipování zelen  preferovat autochtonní druhy zelen . 
12.2. Stanovení lh t 
(131) Územní studie bude vložena do evidence územn  plánovací innosti do 4 let od vydání 

územního plánu. 

13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
vydáním regula ního plánu regula ního plánu, zadání regula ního plánu v rozsahu dle 

ílohy . 9, stanovení, zda se bude zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na 
žádost, a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání 

(132) Nejsou územním plánem vymezovány. 

14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 
(133) Stanovení po adí zm n v území nebylo zadáním územního plánu vyžadováno. 
(134) Pot eba etapizace rovn ž nevyplynula z ešení územního plánu. 

15.Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 
(135) Stavba rozhledny na zastavitelné ploše Z10 bude architektonicky významnou stavbou 
 

 

 

Textová ást Územního plánu Da kovice v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti 
sestává z  13 list . 

 
 

Výkresová ást Územního plánu Da kovice sestává: 
 

Výkres 
íslo název 

po et list  poznámka 

1. Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
2. Hlavní výkres  1 1 : 5 000 
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C. Textová ást od vodn ní: 

1. Postup p i po izování územního plánu 
Je obsažen v ásti od vodn ní Územního plánu Da kovice, kterou vyhotovil po izovatel ÚP 

Da kovice. 
 

2. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastav ného území, s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních 

edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  
podle zvláštních právních p edpis , pop ípad  s výsledkem ešení rozpor  

2.1. Soulad s Politikou územního rozvoje R 
 Politika územního rozvoje R 2008 (PÚR R) byla schválena usnesením vlády eské Repub-

liky . 929 ze dne 20.07.2009. 
 Usnesením vlády R . 276/2015 ze dne 15.04.2015 byla schválena Aktualizace . 1 Politiky 

územního rozvoje eské republiky. 
 Území obce se nachází mimo území rozvojových oblastí a rozvojových os i specifických oblas-

tí. 
 Území obce se nachází mimo plochy a koridory dopravní i technické infrastruktury a souvise-

jících rozvojových zám . 
 ínos Územního plánu Da kovice k napln ní republikových priorit územního plánování 

k zajišt ní udržitelného rozvoje území vztahující se k území obce Da kovice (ozna ení priorit 
odpovídá zna ení v PÚR R). 

 priorita 14 – koncepce územního plánu p ispívá k ochran  krajinného rázu daného 
diferenciací území s cílem ochrany p ed innostmi a aktivitami snižující estetické a 

írodní hodnoty krajiny. Posilována je mimoproduk ní funkce krajiny. Zp sob 
využívání území zachovává identitu obce, akceptovány jsou kulturní hodnoty místa. 
Vytvo eny jsou podmínky pro zlepšení funkcí ve ejných prostranství i stability sociálního 
prost edí. Nevyskytují se problémy v oblasti odvád ní a išt ní splaškových vod, 
v zásobování sídla pitnou vodou, elektrickou energií ani zemním plynem. Vytvo eny jsou 

edpoklady pro posílení vodního zdroje ve ejného vodovodu. 
 priorita 14a – územní plán zachovává funk ní zem lský areál s požadavkem na jeho 

modernizaci. Rozvoj sídla sm uje do ú elného využívání zastav ného území. 
Zastavitelné plochy jsou vymezovány vesm s ve vazb  na zastav né území. 

 priorita 15 - ÚP vytvá í p íznivé urbánní prost edí snižující sociální vylu ování n kterých 
skupin obyvatel (kvalita bydlení a ve ejných prostranství, dobrá vybavenost obce 
ve ejnou infrastrukturou) 

 priorita 16 – územní plán se zabývá komplexním ešením území obce a p ipravuje 
podmínky pro rozvoj území ve smyslu udržitelného rozvoje bez nad azování jednotlivých 
zájm  v území 

 priorita 16a – koordinace všech známých zám  vstupujících do území je jednou ze 
zásad koncepce ÚP. Napln ny jsou požadavky na rozvoj obce, které jsou dány polohou 
obce ve struktu e osídlení. Napln ní asového hlediska lze spat ovat v tom, že nejd íve je 
nutno pro zám r prov it zastav né území. Pokud jsou možnosti zastav ného území 
nedostate né, lze p istoupit do ploch zastavitelných a to od zastav ného území dále do 
volné krajiny 

 priorita 17 – základní podmínky pro napln ní priority jsou dány požadavky na 
modernizaci zem lského areálu, nastavením jednozna ného provozního schématu obou 
na sebe navazujících ástí. Zachována z stává plocha pro oživení ve ejné ob anské 
vybavenosti pod Buchtovým kopcem.  
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 priorita  20  –  na  území  obce  neumis uje  územní  plán  žádné  stavby,  za ízení,  které  by  
ly negativní dopad na stávající hodnoty krajinného rázu, narušily charakteristické 

pohledové partie na sídlo i m nily pohledový vztah sídla a krajiny. Navrženo je dopln ní 
krajinné zelen  p i hranici areálu zem lské výroby z d vodu zlepšení vizuálního 
vnímání místa. Zachována je funk nost ÚSES   

 priorita 20a – dopravní a technická infrastruktura, která by vytvá ela riziko fragmentace 
krajiny není ÚP vymezována. Koncepce ÚP nebrání migra ní prostupnosti pro voln  
žijící živo ichy i lov ka. Prostupnost ani p ístupnost krajiny není omezována sr stáním 
sídel, protože k n mu nedochází 

 priorita 22 – územní plán akceptuje zna enou turistickou trasu a cyklotrasu. Koncepce 
ÚP umož uje vymezování turistických, cykloturistických tras v širokém spektru ploch 
s rozdílným zp sobem využití 

 priorita 23 – obec Da kovice neleží uvnit  republikových rozvojových oblastí ani 
rozvojových os. Sídlo je na vyšší silni ní sí  napojeno silnicí II. t ídy s nízkými 
intenzitami dopravy. Relativn  nízké intenzity dopravy na silnici, velmi lenitý terén i 
zájmy ochrany p írody nejsou p íznivými faktory pro budování obchvatu. 

 priorita 24a – sídlo je venkovského charakteru bez koncentrované výrobní innosti. ÚP 
stanovuje tzv. limitní hranici negativních vliv  ploch rozdílného zp sobu využití území, 
kde by bylo možno tyto negativní vlivy o ekávat. Nové zastavitelné plochy bydlení 
nejsou umis ovány do území s možným významným dosahem negativních vliv  

 priorita 25 – v územním plánu je zd razn na pot eba uvád ní maximálního množství 
deš ové vody do vsaku nebo je jiným ú inným zp sobem zadržet na pozemku. Lokalita 
pro akumulaci povrchových vod (LAPV) není na území obce vymezena. Umožn na je 
v širokém spektru ploch rozdílného zp sobu využití výstavba malých vodních nádrží 
zlepšující vodohospodá ské pom ry povodí 

 priorita 26 - na území obce není vodohospodá ským orgánem vymezeno záplavové 
území. ÚP akceptuje nezastavitelnost provozních pásem p i vodote ích 

 priorita 30 – navržená koncepce odvád ní a zpracování odpadních vod je vyhotovena 
v souladu s Plánem rozvoje vodovod  a kanalizací na území Kraje Vyso ina a napl uje 
požadavky na vysokou kvalitu života v sou asnosti i budoucnosti. 

 priorita 31- rozvoj decentralizované a efektivní výroby energie z obnovitelných zdroj , 
šetrné k životnímu prost edí lze p ipustit za p edem stanovených podmínek v zastav ném 
území. 

2.2. Soulad s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 
Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl 

dosud po ízen.  
Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina byly vydány 16.09.2008 a ú innost nabyly 

22.11.2008. Aktualizace ZÚR KrV byla vydána dne 08.10.2012 a ú innost nabyla dne 23.10.2012. 
Aktualizace ZÚR KrV . 2 a 3 byla vydána 13.09.2016 a ú innosti nabyla 07.10.2016. Aktualizace 
. 5 ZÚR KrV byla vydána dne 12.12. 2017 a ú innosti nabyla dne 30.12.2017. Zásady územního 

rozvoje Kraje Vyso ina ve zn ní Aktualizace  . 1 - 3  a 5 (dále jen ZÚR KrV) stanovují základní 
požadavky na ú elné a hospodárné uspo ádání Kraje Vyso ina, vymezují plochy nebo koridory 
nadmístního významu a stanovují požadavky jejich využívání. 

Území obce se nachází mimo rozvojové oblasti, mimo rozvojové osy vymezené v ZÚR KrV, ale 
je sou ástí specifické oblasti krajského významu SOBk 3 Vyso ina - severovýchod.  

 Specifická oblast SOBk 3 Vyso ina - severovýchod 
ÚP Da kovice napl uje zásady pro usm ování územního rozvoje a rozhodování v území a 
sou asn  plní stanovené úkoly pro území obce. 

 ÚP vymezuje úm rné zastavitelné plochy pro bydlení, umož uje dopln ní obce chyb jící 
ve ejnou infrastrukturou. Zám ry, které vstupují do území jsou takového významu, že není 
potla en charakter venkovského sídla. 
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 turistická trasa v etn  cyklotrasy je územním plánem stabilizována. Rozvoj pohybové turis-
tiky je sm ován do ú elného využívání pozemních komunikací (místních komunikací v síd-
lech a ú elové komunikace ve volné krajin ). Nebyly nalezeny pádné d vody pro vymezo-
vání samostatných cyklostezek ani hippostezek 

 ÚP podporuje ekologicky šetrné formy cestovního ruchu, nabízí možnost zkvalitn ní služeb 
za ízení Selský dv r. Vytvo eny jsou podmínky pro zlepšení prostupnosti krajiny což sou-
asn  zatraktivní rekrea ní využití území. 

 zlepšení technických parametr  silnic II/357 a II/360 bude pro obec Da kovice nevýznam-
né‚ nebo  dopravní napojení obce Da kovice (okrajové obce specifické oblasti) na nižší 
centrum osídlení Nové M sto na Morav  a významné st ední centrum Ž ár nad Sázavou je 
po silnici II/353. Napojení sídla na dálnici D1 s využitím silnice I/19 lze též považovat  za 
nevýznamné. 

 ÚP zachovává funk ní výrobní plochy. Jedná se o stabilizované plochy zem lské výroby 
v severovýchodní a severní ásti sídla. Nová pracovní mohou vzniknout v oblasti služeb tu-
ristiky. Vznik nových pracovních míst je t eba o ekávat novým využitím v sou asnosti 
opušt ným areálem ob anského vybavení ve ejné infrastruktury pod Buchtovým kopcem. 

 stys Jimramov zastává v obslužné funkci obce Da kovice okrajovou spíše nevýznamnou 
roli 

 ÚP akceptuje hodnoty, které jsou vymezeny prvky ÚSES pouze na lokální úrovni. ÚP navr-
huje opat ení pro zlepšení jejich funk nosti. Akceptován je typický soubor znak  krajiny 
v jejím prostorovém uspo ádání s jedine nými panoramaty a harmonických vztazích 

 koncepce ÚP neprokázala pot ebu budování p eložek silnic na území obce, zlepšení kvality 
komunika ní sít  lze dosáhnout odstran ním dopravních závad na stávající silnici II. t ídy 

 rozsah vymezených zastavitelných ploch je úm rný pot ebám obce. Jejich vymezením nedo-
chází k významnému narušení složek životního prost edí ani narušení identity správního 
území obce, jeho p írodních, kulturních i civiliza ních hodnot 

 Priority územního plánování Kraje Vyso ina pro zajišt ní udržitelného rozvoje území 
(Vyhodnoceny jsou priority vtahující se ke správnímu území obce Da kovice) 

 priorita 01 – koncepce územního plánu se snaží vytvá et podmínky pro vyvážený rozvoj ob-
ce, který možno vyjád it sociálním rozm rem udržitelného rozvoje, podmínkami pro zlep-
šování kvality životního prost edí a udržitelnými formami hospodá ství. Dostupnost bydlení 
bude v obci dobrá, vybavení obce ve ejnou infrastrukturou je na velmi dobré úrovni 

 priorita 05 – odstran ním drobných dopravních závad na silnicích II. t íd zp ístup ující obec 
Da kovice bude dosaženo zlepšení dopravní dostupnosti nejen krajského m sta, ale i dalších 
center osídlení. Zárove  p jde i o malý p ísp vek zlepšující dopravní obslužnost Kraje Vy-
so ina  

 priorita 06 – územní plán vytvá í vhodné podmínky pro ochranu hodnot území, které mají 
právní ochranu i hodnoty území charakterizující obec, vytvá ející její identitu a neopakova-
telnost. Práv  tyto hodnoty nemající právní ochranu jsou chrán ny územím plánem. Kon-
cepce ÚP podporuje zvýšení biologické rozmanitosti krajiny a krajinné diverzity. ešením 
ÚP nedochází k nežádoucí fragmentaci krajiny. Rozsah dot ení p dního fondu vychází z 
prahových možností území (ekologických, ekonomických, sociálních). Respektovány jsou 
ochranné podmínky uplatn né pro území obce ve Strategii ochrany krajinného rázu Kraje 
Vyso ina. Pozitivní p sobení krajinných znak  krajinného rázu není zám ry územního plá-
nu  narušeno. Na istotu vod má p íznivý vliv oddílná kanalizace ukon ená OV. ÚP neu-
važuje budování nových odvod ovacích systém , napln ny jsou požadavky týkající se zvy-
šování reten ních schopností území. Koncepce ÚP zachovává zásadní kompozi ní vztahy 
území, nové zásahy do území reagují na m ítko a kontext okolní zástavby. Venkovský cha-
rakter (struktura) osídlení z stává zachován. 

 priorita 07 – ÚP vytvá í podmínky pro rozvoj všech t í pilí  udržitelného rozvoje. Využí-
vání sídla je efektivní s požadavkem na zachování urbánní struktury sídla a jeho identity. 
Sídlo bude mít kvalitn ešených ve ejných prostranství. Územní plán p ináší do obce nový 
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typ zelen  – zele  ochrannou a izola ní a vyzdvihuje význam zelen  se specifickým využi-
tím. V sídle lze úsp šn  rozvíjet innost v sektoru terciálním. Na území obce nejsou ekono-
mická odv tví s vyšší p idanou hodnotou. Nicmén  nastavené využívání ploch s rozdílným 
zp sobem využití umož uje i rozvoj t chto ekonomik. Podmínky pro rozvoj pobytové re-
kreace jsou omezené, sm ují do využití k jinému ú elu nevhodných objekt  zastav ného 
území a dostavb  za ízení rekreace hromadné Selský dv r. Preferovány jsou pohybové for-
my rekreace. Zvýšení ekologické stability zem lsky užívané krajiny pat í mezi d ležité cí-
le ÚP, který navrhuje p íslušná opat ení spojená s polyfunk ním využíváním krajiny. 
Územní plán vytvá í p edpoklady pro ochranu ekologicky hodnotných území zvlášt  vyme-
zením ploch smíšených nezastav ného území a ploch ÚSES lokálního významu. Rozptýlená 
zele  (sou asná i p edpokládaná) mimo ekologický význam má i nezastupitelný význam 
z hlediska prostorové diferenciace zem lské krajiny. Dopravní obsluha využívá stabilizo-
vané sít  pozemních komunikací. Využívání alternativních zdroj  energie je možné, preferu-
je se využití možností zastav ného území. V k.ú. Da kovice se neuvažují stavby vysokých 
stožár  v trných elektráren, nejsou zde možnosti pro umis ování fotovoltaických elektráren 
ve volné krajin . 

 priorita 08 – území obce Da kovice leží ve specifické oblasti. Vytvo eny jsou územním plá-
nem podmínky pro p ednostní využití ploch zem lského areálu a podmínky pro revitali-
zaci za ízení a staveb ob anského vybavení ve ejné infrastruktury pod Buchtovým kopcem. 
Udržení a obnova inností v obou od sebe vzdálených lokalitách p i dodržení podmínek ÚP 
nevyvolá žádný vzájemný st et a innostmi v nich nedojde k negativnímu ovlivn ní obyt-
ných území ani rekrea ních ploch. Nízké intenzity dopravy na silnici procházející územím 
sídla nevyvolávají pot ebu budování p eložky i obchvatu. Obytná území ani rekrea ní 
území nejsou ovliv ována negativními vlivy z koncentrovaných výrobních inností. 

 Typy krajiny dle cílového využití: 

 krajina lesní zahrnuje severozápadní ást správního území obce. ÚP zde neuvažuje 
s urbanizací prostoru. Jedinou plochou se zm nou v území je plocha zm ny v krajin ešící 
zalesn ní. Hospodá ské úpravy lesa budou sm ovat do zvýšení podílu meliora ních a 
zpev ujících d evin. Nelze p ipustit velkoplošnou holose . Cestovní ruch je rozvíjen na bázi 
pohybových aktivit. Akceptován je požadavek na revitalizaci ob anského vybavení ve ejné 
infrastruktury a vznesen je požadavek na rekonstrukci p írodn  krajiná ského parku. Lesní 
masiv na svazích Buchtova kopce není zám ry ÚP narušen. 

 krajina lesozem lská harmonická zahrnuje zbývající výrazn  rozsáhlejší úsek správního 
území obce se sídlem a rozhodující ástí ob anské vybavenosti ve ejné infrastruktury na 
svahu Buchtova kopce. Koncepce ÚP nevyžaduje pro své zám ry dot ení lesa, dot ení 
zem lského p dního fondu je v úm rném rozsahu krom  jednoho p ípadu  (ve ejné 
prostranství s komunikací a rozhlednou) vždy ve vazb  na zastav né území. Podíl lesa je na 
celkové vým e katastru obce mírn  zvýšen, zvyšuje se i podíl trvale travních porost  na 
celkové vým e zem lského p dního fondu. Stávající typ lesních porost  bude dopl ován 
o zpev ující a meliora ní d eviny. Územní plán stanovuje podmínky ochrany hodnot, kdy 
aktivity a d je v území musí respektovat d ležitost urbanistického a architektonického 
charakteru prostoru. ÚP nep ipouští umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení, které by 
znehodnotily kvalitu prost edí. Zahrady nadále budou pat it mezi základní znaky 
venkovského osídlení. Mimo ádný význam mají zahrady v blízkosti modlitebny. Cestovní 
ruch je rozvíjen zejména na bázi pohybových aktivit, vymezena je zastavitelná plocha pro 
zvýšení kvality stávajícího za ízení hromadné rekreace. Stávající lu ní porosty jsou 
zachovány, nové plochy navržené k zatravn ní budou ú innou a trvalou ochranou p dy p ed 
erozí a p inesou druhovou pestrost do krajiny. 

Územní plán Da kovice napl uje zásady pro innost v území a rozhodování o zm nách 
v území v obou na území obce se vyskytujících krajinných typech. 
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 Oblast krajinného rázu 
Území obce leží v oblasti krajinného rázu CZ0610-OB24 Ž árské vrchy. Územní plán 

akceptuje stanovené zásady pro innosti v území a rozhodování o zm nách území 
následujícím zp sobem. 

Koncepce ÚP akceptuje lenitý reliéf, nem ní strukturu krajiny, kdy vrcholovou ást svah  
pokrývají lesy. Svahy nižších partií jsou len ny na plochy trvalých travních porost  
s drobnými lesy. Orná p da je dominujícím druhem pozemk  kolem sídla a silnici II. t ídy. 
Krom  pot ebného len ní blok  orné p dy do menších celk  se zlepšením jejich dopravní 
obsluhy nevnáší ÚP do území zásadní zm ny. P edevším v severní a západní ásti lze 
dohledat záhumenicovou plužinu. ÚP zachovává bohatost lenitých okraj  lesa s vysokou 
ekologickou a estetickou hodnotou. Linie vzr stné zelen  budou stabilizovat cestní sí  
v krajin . Historické krajiná ské úpravy mající jasný kompozi ní zám r nebyly dohledány. 
Za p írodní krajiná skou úpravu je t eba považovat park, který je nedílnou sou ástí bývalého 
lé ebného za ízení na Buchtov  kopci. ÚP požaduje tuto p írodn  krajiná skou kompozici 
rekonstruovat. Území obce náleží do povodí eky Svratky a je odvod ováno bezejmenným 

ítokem do eky Svratky (východní ást území). Západní ást území obce je odvod ována 
bezejmenným p ítokem do ky Fryšávky. 

Územní plán akceptuje p evládající hladinu zástavby, kde se jako místní dominanta 
uplat uje budova fary. Dominanty zem lského areálu jsou odclon ny zelení, kterou ÚP 
dopl uje. Sídlo je sídlem venkovského charakteru, zastavitelné plochy úm rného rozsahu 
jsou umis ovány v zásad  ve vazb  na zastav né území a lze konstatovat, že sídlo vhodn  
dopl ují. P i udržení požadavk  ÚP nedojde ke st etu se stávající urbanistikou sídla a 
pozitivními hodnotami krajinného rázu. 

Obec Da kovice je obcí v Kraji Vyso ina, pro který je typická sí  malých sídel. Da kovice 
se svými 146 obyvateli (k 30.12.2016) pat í k obcím velikostní skupiny do 199 obyvatel. 
Není p edpoklad, že po et obyvatel obce by obec Da kovice p esunul do skupiny obcí o 
po tu obyvatel 200 - 499 obyvatel. Na území obce se neprojevuje proces suburbanizace. 

Územní plán na území obce neumož uje umis ovat stavby i za ízení mající silný 
negativní dopad na sídelní strukturu, i které by narušily prostorové a výškové uspo ádání 
sídla. Nové stavební zám ry budou ešeny v kontextu s p ilehlou zástavbou. ÚP vytvá í 
podmínky, aby nebylo výrazn  p ekro eno m ítko stávající zástavby. Územní plán 
nep ipouští aktivity na území, které by mohly narušit nebo potla it výhledy z d ležitých 
vyhlídkových bod , které jsou územním plánem specifikovány. 

2.3. Soulad s cíli a úkoly územního plánování  
 Cíle územního plánu 

 Koncepce územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území, 
které umož uje dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj obce. Stanovená opat ení 
územního plánu dávají jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem 
udržitelného rozvoje území. 

 Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území obce Da kovice. Pro 
území obce jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území a podmínky prostorového 
uspo ádání území. Zm ny v území sm ují p edevším do ploch bydlení v rodinných domech 
venkovského typu, které jsou zde ur eny pro venkovský zp sob užívání a vyhovují 
pot ebám a nárok m r zných sociálních skupin obyvatel. Zárove  je ešena problematika 
týkající se sportu a t lovýchovy, cestovního ruchu dopravní a technické infrastruktury. 

 Rozvoj území je koordinován p sobením dot ených orgán  na území i na území sousedních 
obcí. Jedná se o zám ry p edevším na úseku dopravní a technické infrastruktury i 
koordinace na úseku lokálních ÚSES. Koordinace se ZÚR KrV - viz kap. C.2.2. P ednosti 
území reprezentované hmotnými i nehmotnými hodnotami území jsou územním plánem 
rozvíjeny tak, aby byly co nejú eln ji napln ny a koordinovány ve ejné i soukromé zám ry 
zm n v území v souladu s dlouhodobými pot ebami spole nosti. 
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 Ve ve ejném zájmu ÚP Da kovice a chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty 
území, respektuje hodnoty urbanistické a kulturní: 

  V zem lsky využívané krajin  je posilována ekologická stabilita p edevším na orné 
. 

 Jako vzájemn  propojený soubor p irozených i p írod  blízkých ekosystém  udržujících 
írodní rovnováhu je vymezen územní systém ekologické stability. 

 V zastav ném území je kladen d raz na využívání stávajícího domovního fondu a 
využití disponibilních ploch, avšak za podmínky zachování venkovského charakteru 
obce. 

 Napln ny jsou podmínky ochrany krajinného rázu, které jsou na území obce ešeny ve 
Strategii ochrany krajinného rázu Kraje Vyso ina. 

 Územní plán respektuje kulturní památky evidované v úst edním seznamu kulturních 
památek R. 

íslo rejst íku památka .p. poznámka 
37063/7-3995 modlitebna  SV okraj sídla 
16642/7-3998 venkovský d m 41 SZ ást sídla 
33280/7-3990 venkovský d m 47 SZ ást sídla 

 Krom  kulturních hodnot, které mají právní ochranu, ÚP chrání kulturní historické 
hodnoty, které obec identifikují (nap . urbanistické utvá ení sídla, proponovaný soulad 

írodních a stavebních prvk  areálu na svahu Buchtova kopce, udržení historických 
souvislostí, které vedly k umíst ní modlitebny apod.. 

 Územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé i ve zn ní pozd jších p edpis  (archeologické výzkumy a nálezy), týkající se 
povinnosti stavebník  (investor  staveb) p i zásazích do stávajícího terénu. 

 Na území obce je evidován  vále ný hrob – viz Centrální evidence vále ných hrob . 
ozna ení hrobu popis 

CZE 6108-8928 hrob s kamennou deskou na h bitov  
 Za ízení ob anského vybavení jsou na území obce územn  stabilizována s možností 

kvalitativního rozvoje. Zastavitelná plocha je vymezena pro pot ebné dopln ní sídla 
plochou ob anské vybavenosti, t lovýchovnými a sportovními za ízeními. 

 Dobrá dostupnost ob anské infrastruktury, ve ejných prostranství, ploch denní rekreace 
i dobré možnosti bydlení pat í mezi d ležité formy sociáln  udržitelného uspo ádání 
prost edí obce. 

 Vymezení zastavitelných ploch je ú elné a p im ené velikosti obce a jeho postavení ve 
struktu e osídlení. 

 V podmínkách využití ploch jsou pro plochy nezastav ného území, jejichž charakter 
neumož uje umis ování staveb, za ízení i jiných opat ení, tyto stavby, za ízení, p ípadn  
jiná opat ení výslovn  uvedena. T mito plochami jsou plochy smíšené nezastav ného 
území, kde jde o zachování a obnova ekologických a estetických hodnot území. 

 Problematika umis ování technické infrastruktury na nezastavitelných pozemcích se obce 
nedotýká, protože území obce je a dále bude pokryto územním plánem. 

 Úkoly územního plánování 
 Územní plán eší složitost vazeb mezi zjišt nými hodnotami území, které jsou nezbytnou 

podmínkou pro udržitelný rozvoj území. Hledá zp sob, jak udržet funk nost civiliza ních 
hodnot (zde p edevším ve ejné infrastruktury) p i zachování propor nosti mezi 
urbanizovaným a neurbanizovaným územím a hodnotami p írodními a kulturn  
historickými. 

 Základní idejí územního plánu je zajistit podmínky pro zdravý rozvoj obce. Urbanistická 
koncepce pak stanovuje podmínky zp sobu využívání ploch zastav ného i nezastav ného 
území a podmínky prostorového uspo ádání. Stanovuje základní srozumitelný rámec 
regulace území, která sm uje k tvorb  a ochran  prost edí, tedy k samé podstat  urbanismu. 
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 Z analýzy využití území obce se zahrnutím zajišt ní pot eb, které se mají na území obce 
uskute nit, vyvstala pot eba zm n v území. Zm ny v území se zam ily na zám ry, které 
nelze uskute nit v zastav ném území a pro další existenci obce jsou nezbytné. Jde o: 

 vyhledání ploch pro bydlení (lepší podmínky pro bydlení mohou stabilizovat p ípadn  
mírn  navýšit po et obyvatel obce) 

 vyhledání ploch pro novou (chyb jící) ob anskou vybavenost (sociální rozm r rozvoje 
obce) 

 posílení mimoproduk ní funkce krajiny (ochrana biologických proces  v území). 
 Urbanistická koncepce akceptuje prostorové uspo ádání sídla. Zd razn na je osobitost sídla 

reagující na terén, na kterém stojí. Nástroji územního plánu je umožn no zachování 
vodního prostorového uspo ádání sídla. Zastavitelné plochy zásadního významu navazují 

na zastav ná území a budou v jednot  se stávajícím zastav ním. V samostatné poloze jsou 
umis ovány plochy, které vyžadují pro sv j provoz izolovanou polohu (ve ejné prostranství 
se stavbou rozhledny). Uspo ádání a ešení staveb nep ísluší ešit územnímu plánu. 
Urbanistické, architektonické požadavky i požadavky na prostorové uspo ádání jsou 
v rozsahu p íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. 

 Zm ny v území se projevují na úseku ploch zastavitelných. Zm nám v území p edcházela 
analýza území, aby byl zajišt n dostatek údaj  umož ujících ochranu území p ed 
neuváženými zásahy i vpádem inností, které by nevratn  zm nily charakter obce a m ly 
nep ijatelný dopad na pozitivní hodnoty území. Uspo ádání staveb nep ísluší ešit 
územnímu plánu. 

 Území obce Da kovice není územím se složitou problematikou, kde po adí provád ní zm n 
by bylo nutno dokumentovat etapizací výstavby. 

 Záplavová území nejsou vodoprávním ú adem na území obce Da kovice stanovena. 
ípustné nejsou úpravy pozemk , které by m ly za d sledek zrychlení odtoku vody. Na 

území obce není žádná skládka odpad  v aktivním stavu, rovn ž zde nebyla zjišt na 
problematika zne iš ování podzemních vod nebezpe nými látkami. Na území obce se 
nenachází a územní plán zde nenavrhuje žádné stavby ani za ízení, které by mohly zp sobit 
ekologickou i p írodní katastrofu. 

 Polyfunk ní zp sob využívání území m že nabídnout dobré podmínky pro drobné 
hospodá ské aktivity. Vždy se bude jednat o dopl kové aktivity. Vzhledem ke geografické 
poloze obce bude v tšina ekonomicky aktivního obyvatelstva hledat zam stnání mimo své 
bydlišt . Situaci však m že významn  zm nit úsp šný zám r využití areálu na Buchtov  
kopci. 

 Stanovení prahových hranic r stu se projevilo i v návrhu ve ejných infrastruktur obce.  
V sou asné dob  sídlo p edevším plní funkci ubytovací. Územní plán rozvíjí možnosti 
polyfunk ního využívání území obce, tj. i urbanizovaného území s požadavkem na vysokou 
kvalitu bydlení. Rekreace a cestovní ruch je ešen v rozsahu, který zajistí zachování 

írodních a kulturních hodnot území. 
 Obec je vybavena veškerou pot ebnou ve ejnou infrastrukturou. Nezbytné je udržet alespo  

minimální po et obyvatel v obci, který zajistí její efektivnost a hospodárné využívání. 
 Podrobn  jsou zpracovány podmínky pro zajišt ní civilní ochrany. Mnoho podmínek 

stanovených ve zvláštních p edpisech však nástroji územního plánu nelze ešit. 
 Sou asné podmínky využívání území nevyžadují, aby územní plán ešil v tší asanace 

v sídle. Rekonstruk ní zásahy jsou možné v rámci díl ích úprav staveb v rozsahu, které 
umož uje koncepce územního plánu. 

 Z projednaného zadání ÚP Da kovice je z ejmé, že nebyly uplatn ny požadavky na 
vyhodnocení vlivu územního plánu na evropsky významné lokality ani vlivu na životní 
prost edí. Ochranu životního prost edí i ve ejného zdraví lze zajistit standardními postupy 
dle platných sou asných p edpis . 
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 Koncepce územního plánu má p ímý dopad na zem lský p dní fond, protože mnohé ze 
zám  uvedených v zadání ÚP nelze uskute nit v zastav ném území. Podrobn jší 
od vodn ní dot ení ZPF je provedeno v kapitole C.11.1. 

 Územní plán je vyhotoven v souladu s platnou legislativou, v souladu s obecn  dostupnými 
metodikami. Územní plán Da kovice akceptuje požadavky metodiky MINIS - Minimálního 
standardu pro digitální zpracování územních plán  v GIS, která je platná pro území Kraje 
Vyso ina. 

Mezi úkoly územního plánování pat í také posouzení vliv  územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. Koncepce Územního plánu Da kovice je postavena na principu vyváženosti t í 
pilí  udržitelnosti, tj. pilí em ekologickým, sociálním a ekonomickým. 

2.4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis  

 Stavební zákon a provád cí vyhlášky 
 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlá-
šek. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu 
s jeho provád cími vyhláškami zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických pod-
kladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a její p í-
lohou . 7 v platném zn ní i v souladu s vyhláškou . 501 /2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území v platném zn ní. 

 Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním 
 ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. v platném zn ní a 
dále využívá možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 odst. 
4 téže vyhlášky). 

 plochy s jiným zp sobem využití 
Územní plán vymezuje plochy zelen . Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, mimo jiné 

pro vymezení systému sídelní zelen  podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky . 
500/2006 Sb. v platném zn ní. Územní plán zde vymezuje dva typy ploch zelen . 

 plochy zelen  soukromé a vyhrazené (ZS). Jde o zele  neve ejn  p ístupnou 
 plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO). Jde o zele  p sobící jako hygienická, optická i 

psychologická clona v území. 
 plochy zelen  se specifickým využitím (ZX). Jedná se o zele  p írodn  krajiná ského 

parku, který je nedílnou sou ástí areálu ob anské vybavenosti ve ejné infrastruktury na 
Buchtov  kopci. 

 plochy s podrobn jším len ním 
Z ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch zaru ující-

ho uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. U ploch neurbanizovaného území jde 
o vyjád ení zvláštností ve využívání r zných druh  pozemk . 

Podrobn jší len ní základních druh  ploch akceptuje doporu enou metodiku MINIS pro zpra-
cování územních plán  na území Kraje Vyso ina. íselných index  ur ujících podtypy ploch 
s rozdílným zp sobem využití je použito u typ  ploch zem lských (NZ) a ploch vodních a vodo-
hospodá ských (W). 

 Rozd lení plochy typu NZ na podtyp NZ1 – orná p da a podtyp NZ2 – trvalé travní 
porosty je zd vodn no tím, že se jedná o plochy odlišnými vlastnostmi jako je 
ekologická hodnota, erodovatelnost, estetické p sobení apod.). 

 Rozd lení plochy typu W na podtyp W1 – vodní plochy a toky, podtyp W2 –  vodní 
toky specifické, je zd vodn no tím, že se jedná o plochy rozdílného zp sobu a ú elu 
využití i p sobení v obrazu krajiny. 

2.5. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle 
zvláštních právních p edpis , p ípadn  s výsledkem ešení rozpor  
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 Ochrana a bezpe nost státu 
ešení územního plánu ani jeho d sledky nebudou dot eny nemovitosti ve vlastnictví minister-

stva obrany R (MO R) - na území obce se nenachází vojenské inženýrské sít . 
Území obce se nachází v ochranném pásmu p ehledových systém  – letecká stavba v etn  

ochranného pásma viz ÚAP ORP Nové M sto na Morav  - jev 103, které je nutno respektovat dle 
íslušných platných právních p edpis . 
Území obce se nachází v zájmovém území MO R – vzdušném prostoru pro létání v malých a 

ízemních výškách viz ÚAP ORP Nové M sto na Morav  – jev 102, který je nutno respektovat dle 
íslušných platných právních p edpis . 
Území obce se nachází v ochranném pásmu nadzemního komunika ního vedení, komunika ní 

vedení v etn  ochranného pásma viz ÚAP ORP Nové M sto na Morav , jev 82, kde v území 
s atributem 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu jen na základ  
závazného stanoviska MO R. V území s atributem 100 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nad-
zemní výstavbu p esahující 30 m nad terénem jen na základ  závazného stanoviska MO R. 

Všeobecn  pro území a stavební innost v ešeném území je p edem nutno projednat s MO - R 
níže uvedené stavby viz ÚAP ORP Nové M sto na Morav  – jev 119: 

 výstavba objekt  a za ízení tvo ící dominanty v území  
 stavby vyza ující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátor , mobilních operátor , 

trných elektráren apod.) 
 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 
 výstavba, rekonstrukce a opravy dálni ní sít , rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. 

íd, rekonstrukce a rušení objekt  na nich v etn  silni ních most , erpacích stanic 
pohonných hmot 

 nové dobývací prostory v etn  rozší ení p vodních 
 výstavba nových letiš , rekonstrukce ploch a letištních objekt , zm na jejich kapacity 
 izování vodních d l (p ehrady, rybníky) 
 vodní toky – výstavba a rekonstrukce objekt  na nich, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke zm nám pom  vodní hladiny  
 ní p ístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipula ních ploch nebo jejich 

rušení 
 železni ní trat , jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objekt  na nich 
 železni ní stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, zm na za azení apod. 
 stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k soub hu s jiným vymezeným 

územím MO R a je zde uplat ován p ísn jší požadavek ochrany  
 veškerá výstavba dotýkající se pozemk , s nimiž p ísluší hospoda it MO R. 

Stavební aktivity jsou ÚP vesm s ešeny v p ímé návaznosti na zastav né území obce s tím, že 
nebude p ekro ena stávající hladina zastav ní. Preferuje se využívání tradi ních stavebních materiá-

. Na území se neuvažuje výstavba za ízení vyza ující elektromagnetickou energii ani staveb dál-
kových sítí technické infrastruktury, které by výrazn  p ekro ily stávající hladinu zástavby sídla 
Da kovice.  

Budoucí stavba rozhledny na jihovýchodním svahu Buchtova kopce svojí výškou nep ekro í 
výšku lesa na p ilehlém pozemku - rozhledna bude umož ovat výhled pouze v úhlu výhledu sever - 
východ - jih. 

Územní plán Da kovice respektuje parametry p íslušné kategorie komunikací v etn  ochranných 
pásem stávajícího i navrhovaného dopravního systému. 

Na území obce nejsou v evidenci Policie R podzemní sd lovací a optické sít . 

 Návrh ešení požadavk  CO 
 Rozsah a obsah 

Je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu zajiš ujícího systém 
a organizaci civilní ochrany - Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina.  
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 Návrhy opat ení 
 Zvláštní povode  – území obce není vystaveno ohrožení zvláštní povodní.  
 Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události 

Stálé úkryty se v území obce nevyskytují. Hlavní t žišt  ukrytí obyvatelstva bude v 
improvizovaných úkrytech. Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je 
improvizovaným úkrytem, využitelný za krizových stav . Požadovaná kapacita je p ibližn  1 
m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov  budované podsklepené objekty byly v zájmu majitel  
dom ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty. 
Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochron  dostupnosti 15 minut. 

 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory mate ské školy. Pro 

nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií nezasažené obytné 
domy i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci obecního ú adu). 

 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad . Pro skladování 

materiálu humanitární pomoci mohou být využity vhodné prostory víceú elového objektu 
obecního ú adu. 

 Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn  zastav ná území 
a zastavitelná území obce 

Na území obce nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní plán obce s 
umis ováním nebezpe ných látek na území obce neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti.   

 Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území 
Na území obce nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním v koncepci 

Územního plánu Da kovice neuvažuje. 
 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Obec bude zásobena dovozem balené vody v množství 1,41 m3/den. Zásobování obce el. 

energií je z primárního venkovního vedení VN 22 kV. El. vedení VN má vysokou provozní 
jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování obce el. energií (dodávku el. energie je též 
možno nouzov  zajistit diesel agregáty). 

 Místo pro dekontaminaci osob, p ípadn  dekontaminaci kolových vozidel 
Lze využít plochy zem lského areálu. 
 Požadavky na dopravní sí  

Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry musí spl ovat tyto minimální 
požadavky (v1 +  v2)/2  +  6  m,  kdy  v1 +  v2 = pr rná výška budov po hlavní ímsu v metrech 
na každé stran  ulice. P i jednostranné zástavb  se p ipo ítávají místo šesti 3 m. 

 Krizový plán Kraje Vyso ina (Havarijní plán Kraje Vyso ina) - p i ešení výše uvedených 
požadavk  postupovat dle tohoto plánu. 

 Požární ochrana 
Hasi ská zbrojnice vyhovuje svým stavebním stavem i umíst ním pro výhledové období. Nevy-

hovuje však svojí velikostí. ÚP umož uje umíst ní nové hasi ské zbrojnice v jádru sídla v blízkosti 
mate ské školy. Pro požární techniku je zajišt na p im ená dopravní dostupnost objekt  domovní-
ho fondu, ob anského vybavení i objekt  výrobních a skladovacích na plochách stabilizovaného 
území. Dobrá dostupnost je pak zajišt na na plochách rozvojových (zastavitelných). Vodojem 2 x 
25 m3 zabezpe uje dostatek požární vody. Ve ejný vodovod je osazen podzemními hydranty. 
V zastav ném území se dále nachází dostatek požární vody v požárních nádržích. 

3. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
Dot ený orgán, OŽP Krajského ú adu Kraje Vyso ina, neuplatnil v zadání územního plánu 

požadavek na vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území.  
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4. Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledn no, s uvedením závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky 
zohledn ny nebyly 

Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj nebylo v zadání územního plánu uplatn no. 

5.  Vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledku vyhodnocení vliv  na životní prost edí 

V zadání Územního plánu Da kovice je konstatováno, že na území obce se nenachází evropsky 
významná lokalita soustavy Natura 2000 ani pta í oblast. Dále je uvedeno, že charakter zám , 
které má ešit územní plán, nep edpokládá p ímý ani nep ímý negativní vliv na životní prost edí. 
Ochranu životního prost edí i ochranu ve ejného zdraví lze tak zajistit standardními postupy podle 
zvláštních p edpis . 

Zadáním ÚP Da kovice nebylo požadováno vyhodnocení návrhu ÚP Da kovice na životní 
prost edí. 

 Udržitelný rozvoj území 
Udržitelný rozvoj území je postaven na vyváženosti vztah  mezi t emi pilí i udržitelného 
rozvoje – ekologickým, sociálním a ekonomickým: 

 pilí  ekologický – p íznivé životní prost edí. Územním plánem jsou respektovány 
írodní hodnoty území. Území obce je pom rn  bohaté na r zné formy zelen . P esto 

ÚP p edpokládá dopln ní, na územní pom ry Da kovic intenzivn  obhospoda ovanou 
zem lskou p du, vhodnou rozptýlenou zelení. Požadována je obnova ekologické 
funkce vodních tok   a vodních ploch. Koncepcí ÚSES jsou dány zásadní podmínky pro 
funk nost biologické prostupnosti krajiny. ÚP napl uje požadavky ochrany p írody a 
krajiny, které jsou uplatn ny v Plánu pé e CHKO Ž árské vrchy. ÚP je v souladu 
s požadavky, které na klade skute nost, že Da kovice jsou sou ástí CHOPAV Ž árské 
vrchy. 

 pilí  sociální – územní plán stabilizuje funkci obce ve struktu e osídlení. Nadále se bude 
jednat o venkovských charakter obce. Pro udržení obyvatel v obci lze nabídnout r zné 
formy bydlení, které reagují na r zné pot eby obyvatel. Zachována je dobrá dostupnost 
služeb ob anského vybavení. Vymezená ve ejná prostranství se sídelní zelení, kterým 
dominuje ve ejné prostranství u polyfunk ního objektu, umož ují setkávání lidí a jejich 
vzájemnou komunikaci. Zajišt ny jsou podmínky pro denní rekreaci, a  již p ímo v 
sídle anebo blízkém p írodním prost edí dostupné po ú elových komunikacích 

 pilí  ekonomický - územní plán stabilizuje obsluhu území dopravní a technickou 
infrastrukturou. Plochy výrobní zem lského charakteru budou modernizovány. 
Územní plán podporuje polyfunk ní využívání obce. V Urbanizovaném území se 
nachází plochy smíšené obytné venkovské, které umož ují podnikání v r zných 
oblastech v etn  podmín  p ípustných drobných výrobních inností. Geografické 
podmínky, velmi lenitý terén, nedávají p íležitost pro umis ování dalších ploch výroby 
a skladování. Novým impulzem, který by do obce navrátil dostatek pracovních 

íležitostí m že být ú elné využití areálu ob anské vybavenosti ve ejné infrastruktury 
na Buchtov  kopci, které bude p ív tivé k urbanisticko architektonickým a p írodním 
hodnotám území. 

 Shrnutí p ínosu ÚP k vytvá ení podmínek pro p edcházení:  
 zjišt ným rizik m ovliv ující pot eby života sou asné generace obyvatel ešeného 

území ÚP Da kovice vytvá í podmínky pro p edcházení rizik z:  
 živelného rozvoje území obce 
 poklesu po tu trvale bydlících obyvatel pod mez udržitelnosti 
 nežádoucích inností p edevším v plochách výroby a skladování, plochách smíšených 

obytných venkovských  
 z možného snížení ekologické stability území a krajinných hodnot území v CHKO. 
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  p edpokládaným ohrožením podmínek pro život budoucích generací 
Prioritami územního plánu je t mto ohrožením p edcházet, tzn.: 

 opat eními ÚP zajistit, aby z stal zachován venkovských charakter obce  
 zajistit ú elné využívání zastav ného území s odpovídajícím komfortem bydlení 
 zabránit nekoordinovaným a nekoncep ním zásah m do území 
 zajistit funk nost ÚSES 
 vytvo it podmínky pro udržení, pop ípad  zvýšení rozmanitosti a r znorodosti krajiny. 

 Varianty ešení 
Nebyly pro jednozna nost ešení vyhotovovány. Oproti tzv. nulové variant  (zachovávající 

stávající stav) ÚP p ináší zlepšení p edevším v sociální oblasti a brání nešetrným zásah m do 
prost edí krajiny. 

6. Vyhodnocení spln ní požadavk  zadání územního plánu 
Zadání územního plánu bylo vypracováno v souladu s požadavky zákona . 183/2006, 

o územním plánování a stavebním ádu ve zn ní platném od 01.01.2013. Zadání Územního plánu 
Da kovice bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Da kovice konaného dne 15.09.2017. 

a. požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjád ené zejména v cílech zlepšování do-
savadního stavu v etn  rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na zm nu 
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu e a dostupnosti ve ejné infrastruktury 

Požadavky jsou spln ny. Územní plán Da kovice eší celé správní území obce, tj. k.ú. 
Da kovice. 

 Cíle zlepšování dosavadního stavu v etn  rozvoje jsou napln ny. Koncepce ÚP umož uje 
v  daném prost edí  rozvoj  obce,  který  zajiš uje  pot eby  udržitelného  rozvoje.  Území  obce  je  
ešeno komplexn , prov eny byly pot eby na úseku bydlení, rozvoje hospodá ského 

potenciálu, potenciálu krajiny. Krajina a sídlo jsou chrán ny jako základ totožnosti obyvatel 
území. Územní plán nabízí rozvojové plochy, které p i jejich využití zajistí mírný nár st 
obyvatel obce, tolik pot ebný pro udržení ve ejné vybavenosti obce. 

 Ochrana hodnot území. V ÚP je zajišt na ochrana hodnot území, které požívají právní 
ochranu i ty, které právní ochranu nemají, ale území identifikují (nap . georeliéf, struktura 
zastav ní, prostorové uspo ádání. Podmínky využití území jsou nastaveny tak, aby nedošlo 
k nevhodné zm  obrazu obce v krajinném rámci, umis ování staveb i za ízení, které by 

ekro ily p evládající hladinu zastav ní a m ítko dosavadních staveb. Územní plán rozvíjí 
civiliza ní hodnoty území – zajiš uje rozvoj bydlení, vytvá í p edpoklady pro ochranu ve ejné 
vybavenosti. Pozornost je v nována areálu bývalé LDN na Buchtov  kopci, který ÚP 
ponechává ve funkci ob anského vybavení ve ejné infrastruktury zejména pro sepjetí 
architektury s p írodním prost edím  

 Požadavky na zm nu charakteru obce. Koncepce ÚP nem ní charakter obce. Da kovice 
stane nadále obcí venkovských rys . Zm na charakteru obce je neod vodnitelná. 

 Vztah k sídelní struktu e, dostupnost ve ejné infrastruktury. Územní plán akceptuje obec jako 
aktivní obec mikroregionu Novom stsko. Koncepcí ÚP nedochází ke zm nám v sídelní 
struktu e, protože sídelní struktura je stabilizovaná. Vybavení obce ve ejnou infrastrukturou 
odpovídá velikosti, pot ebám a možnostem obce. Obec je charakteristická tím, že nemá 
zásadní nedostatky ve vybavení ve ejnou infrastrukturou. 

 Urbanistická koncepce. Akceptován je požadavek na komplexní ešení správního území obce. 
Stávající sídelní útvar vykazuje urbanistické hodnoty, které ÚP akceptuje a pot ebné zm ny 
v území jsou citliv  rozvíjeny v úm rném rozsahu ve východní a jihozápadní ásti sídla. 
Urbanizované území je využíváno ú eln  s p im enou intenzitou tak, aby byla zachována 
venkovská povaha sídla. Územní plán preferuje polyfunk ní využívání území. D ležitou 
úlohu v koncepci ÚP hrají ve ejná prostranství. Stávající ve ejná prostranství budou upravena, 
zvláštní pozornost bude v nována ve ejnému prostranství p ed kulturním domem, které lze 
definovat jako nejd ležit jší prostranství v sídle. Nové ve ejné prostranství je vymezeno pro 
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realizaci stavby rozhledny v etn  souvisejících doprovodných za ízení v etn  p ístupové 
komunikace. Na území obce není uvažováno s plochami pro výstavbu v trných ani solárních 
elektráren. Etapizace výstavby nebylo t eba ešit. Prov eno bylo využití ploch se zm nou 
v území, které vymezila dosud platná územn  plánovací dokumentace. 

 Dopravní infrastruktura. Dopravní situace na úseku silni ní dopravy krom  pot ebného 
odstran ní bodových závad nedozná zm n. Doprava v klidu je dimenzována na stupe  
motorizace 1 : 25. Ve ejná doprava je stabilizovaná a zajiš ována autobusovou p epravou. 
Akceptována je cykloturistická trasa v území i turistická erven  zna ená stezka. Koncepce 
ÚP vytvá í p edpoklady pro zlepšení prostupnosti krajiny pro voln  žijící živo ichy a pro 
lov ka. 

 Technická infrastruktura – vybudována je na vysoké úrovni a není na ní co koncep  m nit. 
Zajišt ny jsou podmínky pro posílení vodního zdroje. Obecn  není brán no využívání 
alternativních zdroj  energie. Tyto lze uplatnit v rámci zastav ného území p i respektování 
platných p edpis  a m ení týkající se mimo technických opat ení zejména opat ení na úseku 
ochrany krajinného rázu. 

   Nakládání s odpady. Není d vod m nit zavedený zp sob nakládání s odpady. 
 Ob anské vybavení. Územní plán prov il pot eby ob anského vybavení se záv rem, že je 

pot ebné vymezit zastavitelnou plochu ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní 
za ízení. Vymezené plochy s rozdílným zp sobem využití jsou v zastav ném území i 
zastavitelných plochách využívány polyfunk , tzn. na t chto plochách lze v p íhodných 

ípadech umis ovat i vhodnou ob anskou vybavenost úm rného rozsahu. 
 Ve ejná prostranství. Stávající ve ejná prostranství jsou akceptována s možností jejich 

kvalitativních úprav. Jednozna  nejd ležit jším ve ejným prostranstvím z stává prostor 
ed kulturním domem - viz p edchozí oddíl urbanistické koncepce. Na zastavitelných 

plochách pro bydlení net eba uplat ovat ustanovení § 7 vyhlášky . 501/2006 Sb. v platném 
zn ní. 

 Koncepce uspo ádání krajiny. Koncepce ÚP akceptuje dochované typické znaky p vodní 
struktury krajiny. Na území obce nejsou umis ovány žádné stavby vertikálního charakteru, 
(krom  rozhledny) nedochází tak k narušení krajinného rázu. Respektován je „m kký“ 

echod urbanizovaného území do volné krajiny. Prov en byl ÚSES, nastaveny jsou 
podmínky pro dopln ní interak ních prvk  v zem lsky využívané krajin , vymezeny jsou 
plochy pro ochranou a izola ní zele . 

 Up esn ní požadavk  vyplývajících z PÚR R. Politika územního rozvoje R v etn  
Aktualizace . I PÚR R na území obce neumis uje žádné zám ry a ne eší žádné problémy. 
Územní plán Da kovice je v souladu s obecnými požadavky i prioritami rozvoje danými PÚR 

R ve zn ní Aktualizace . I. 
 Up esn ní požadavk  vyplývajících z ÚPD vydané Krajem Vyso ina. Koncepce ÚP 

akceptuje pot eby území. Pro území jsou uplatn ny požadavky, které na území klade ZÚR 
KrV tím, že správní území obce Da kovice náleží do specifické oblasti krajinného významu - 
SOB K3 Vyso ina - severovýchod. Zásady pro innosti v území typu krajiny lesozem lská 
harmonická a typu krajiny lesní jsou napln ny. Koncepce ÚP se ídí zásadami, které pro 
innosti v území a rozhodování o zm nách v území ur uje oblast krajinného rázu CZ 0610-

OB024 Ž árské vrchy. Provedeno bylo posouzení koncepce ÚP s prioritami udržitelného 
rozvoje Kraje Vyso ina, které mají vztah k území obce. 

 Up esn ní požadavk  vyplývajících z ÚAP ORP Nové M sto na Morav . Územní plán 
Da kovice pracuje se tvrtou úplnou aktualizací ÚAP. P i práci na ÚP byly využity aktuální 
podklady ÚAP. Vyjád ení se k problém m, které ÚAP na území obce vymezují:  

 nevyužitý areál LDN v majetku kraje Vyso ina: Plocha je ponechána ve zp sobu 
využití ob anská vybavenost ve ejná infrastruktura, ÚP zd raz uje urbanisticko 
architektonické hodnoty areálu spjaté s krajiná sky ešeným parkem. 

 zatížení obytného území dopravou na silici II/353: Celostátní s ítání dopravy v r. 2016 , 
ítací úsek 6-3390 uvádí 735 všech vozidel za 24 hodin z toho bylo 86 t žkých vozidel. 
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Relativn  nízká intenzita dopravy a složité terénní podmínky jsou d vodem pro  bude 
silnice II/353 upravená ve stávající trase. 

 nenávaznost skladebných ástí lokálního ÚSES. Koncepce ÚP tuto nesrovnalost 
napravila   

b. požadavky na vymezení ploch a koridor  územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 
bude nutno prov it 

       Z PÚR R, ZÚR KrV ani z koncepce ÚP Da kovice nevyplynula pot eba vymezování 
územních rezerv. 

c. požadavky na prov ení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení a asanací, 
pro které bude možné uplatnit vyvlastn ní anebo p edkupní právo 
Politika územního rozvoje R, Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina ani koncepce 

územního plánu nevymezují na území žádné výše uvedené stavby, opat ení i asanace. 
d. požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm nách 

v území podmín no vydáním regula ního plánu, zpracováním územní studie nebo uzav ením 
dohody o parcelaci 

Koncepce ÚP nevyžaduje vymezit plochy, jejichž využití bude podmín no vydání regula -
ního plánu nebo uzav ením dohody o parcelaci. Prov ení využití území územní studií si však 
vyžádá zastavitelná plocha Z1. 

e. ípadný požadavek na zpracování variant 
Nebyl uplatn n ani nebyla pot eba variantního ešení 

f. požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo ádání jeho od vodn ní 
. m ítek výkres  a po tu vyhotovení 

Z d vodu, že nebylo t eba ešit po adí výstavby, neobsahuje grafická ást ÚP Da kovice 
výkres Po adí zm n v území. Protože koncepce ÚP nevymezuje ve ejn  prosp šné stavby, 
opat ení a asanace není tento výkres rovn ž dokladován. 

Textová ást odpovídá p íloze . 7 vyhl. 500/2006 Sb. v platném zn ní od 01.01.2013. 
Územní plán Da kovice neobsahuje podrobnosti náležející svým obsahem do regula ního 
plánu nebo územního rozhodnutí. 

g. požadavky na vyhodnocení vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj území 
Dot ený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP Da kovice neuplatnil požadavek na 

posouzení vliv  územního plánu na životní prost edí a vylou il významný vliv na evropsky vý-
znamnou lokalitu i pta í oblast.  

7. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty 
7.1. Variantní ešení 

Zadání územního plánu nepožadovalo ešení variant. 
7.2. Základní koncepce rozvoje území 

Zásadou p i tvorb  územního plánu bylo dosažení hospodárného využití území s nalezením 
základní proporce mezi urbanizovaným územím a územím volné krajiny. Hledáno bylo takové 
uspo ádání území, které by vykazovalo efektivní obsluhu území ve ejnými infrastrukturami zvlášt  
v území urbanizovaném. V neurbanizovaném území byla hledána ešení, která by nejen uchovala 
produk ní funkci krajiny, ale i podporovala její mimoproduk ní funkci vedoucí k posilování 
územních prvk  ekologické stability, zavád ní protierozních opat ení, ochran  a kultivaci 
rozptýlené zelen  apod. Rozhodující roli v ochrann  a tvorb  krajinného prost edí hraje požadavek, 
aby se zem lská a lesní výroba p izp sobila daným p írodním podmínkám. 
7.3. Ochrana hodnot území 

Územní plán Da kovice zcela akceptuje hodnoty území požívající právní ochranu, tj. hodnoty 
s dostate nou oporou v zákonech, vyhláškách i jiných závazných p edpisech. 
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Mimo tyto hodnoty územní plán uchovává hodnoty území, které jsou bez zmín né právní 
ochrany, ale území obce identifikují. P írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty byly zjišt ny z ÚAP 
ORP Nové M sto na Morav  a v dopl ujících pr zkumech a rozborech. 

 írodní hodnoty – smyslem jejich vymezení je ochrana p írodních hodnot p i požadovaném 
územním rozvoji obce. Na plochách s nízkým koeficientem ekologické stability jde 

edevším o kultivaci p írodních hodnot 
 kulturní hodnoty – smyslem vymezení t chto hodnot (zvl. urbanistických a 

architektonických) je ochrana staveb, historicky cenných území, historických prostor  
ve ejných prostor . Vymezena jsou místa možných archeologických nález  

 civiliza ní hodnoty – v území mají p evážn  užitný charakter. D vodem jejich vymezení je 
edevším hospodárné využívání a rozvíjení území (vybavení dopravní a technickou 

infrastrukturou, ob anským vybavením a službami atd.). Ochrana je zajišt na respektováním 
íslušných právních p edpis  i dodržováním podmínek, které definuje územní plán 

(podmínky využití ploch rozdílného zp sobu využití, vlastnosti obytného prost edí aj.). 
7.4. Urbanistická koncepce, sídlení zele  

Základní urbanistická koncepce vychází ze stávajícího plošného a prostorového uspo ádání 
sídla Da kovice. Koncepce územního plánu podporuje a rozvíjí typický charakter území, vymezuje 
území urbanizované a území p írodn  krajinné. 

Základní osnova vegeta ních prvk  sídla je dána urbanistikou místa s p iléhajícím p írodním 
prost edím. Citlivým ztvárn ním vegeta ních úprav bude zvýšena jejich kvalita i jejich dlouhodobá 
existence. 

 Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) 
Ve stávající zástavb  tento typ bydlení m žeme nalézt severozápadn  od silnice II/353 a na 

severozápadním okraji sídla. 
Územní plán prov il možnosti umíst ní ploch pro tento druh bydlení se záv rem, že krom  

dot ení zem lského p dního fondu se jedná z ostatních úhl  pohledu (urbanistického, 
dostupnosti dopravní a technické vybavenosti, ohleduplnosti v i obrazu sídla v krajin  atd.) o 
optimální výb r ploch. 

typ ozna ení 
plochy plochy území 

odborný odhad 
po tu byt  

vým ra 
(ha) pozn. 

Z1 BV nezastav né 10 1,67 zohlednit trasy inženýrských sítí v území 
Z5 BV nezastav né 1 0,10  
Z6 BV nezastav né 1 0,12  

 BV  12 1,89  

Dostupnost bydlení pat í mezi zásadní principy udržitelného rozvoje obce. Bydlení na plochách 
typu BV je nejžádan jší formou bydlení v sídle. 

 Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 
Jsou vymezeny jako územn  stabilizované plochy s kvalitativními p edpoklady rozvoje. 

Zastavitelné plochy nejsou vymezeny. 

 Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) 
Jsou vymezeny jako plochy územn  stabilizované v místech bývalého rozsáhlého selského 

stavení . Pro zajišt ní vyššího komfortu služeb rekreace a cestovního ruchu je navržena 
zastavitelná plocha navazující na západní hranici stávajícího za ízení. Rozvíjení lokálního 
hospodá ství v etn  cestovního ruchu pat í mezi priority ZÚR KrV p edevším ve specifických a 
hospodá sky problémových oblastech. 

 Plochy ob anského bydlení (OV, OM, OS, OH) 
Stávající plochy ob anského vybavení jsou územn  stabilizovány. Z d vodu jejich dostate né 

kapacity napl ující pot eby sociální soudržnosti území lze p edpokládat pouze kvalitativní 
zm ny za ízení na t chto plochách. Ve zvláštním postavení se nachází areál bývalé LDN na 
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Buchtov  kopci, který je v sou asné dob  nevyužit. Areál byl budován pro zdravotnictví, emuž 
odpovídá jeho dispozi ní uspo ádání i zasazení do kultivovaného p írodního prost edí. ÚP 

edpokládá, že areál bude nadále sloužit pro ob anskou vybavenost ve ejné infrastruktury - 
nejlépe zdravotnictví. Jedná se o ob anské vybavení nadmístního významu. V územn  
stabilizované poloze na východním okraji sídla je umíst n h bitov kolem evangelické 
modlitebny. V urbanistické struktu e zaujímá jistou izolovanost, kterou je nezbytné zachovat i 
pro budoucnost. Na zastavitelné ploše Z8 bude dokon ena výstavba pom rn  rozsáhlého 
sportovišt  pro ve ejnost. P im ené služby ob anského vybavení jsou nezbytné pro dobré pln ní 
sociálních, spole enských i kulturních funkcí obce. 

 Plochy ve ejných prostranství (PV) 
Vymezeny jsou jako plochy s d ležitou prostorotvornou a komunika ní funkcí bez asového 

omezení p ístupu. Zastoupeny jsou p edevším uli ními a shromaž ovacími prostory, plochami 
s dopravní infrastrukturou i plochami zelen . Stávající plochy PV jsou plochami územn  
stabilizovanými s pot ebou kvalitativních zm n. Ve ejná prostranství také jsou a mohou být 
integrální sou ástí jiných ploch rozdílného zp sobu využití. Územní plán vymezuje nov  
zastavitelnou plochu ve ejného prostranství p edevším z d vodu umíst ní pozemní komunikace 
a dlouhodob  plánované rozhledny. 

 Plochy smíšené obytné - venkovské (SV) 
Tento typ zástavby tvo í rozsáhlou ást urbanizovaného území obce. Dosud se vyzna uje 

víceú elovým využíváním, který charakterizuje venkovský zp sob života a bydlení. ÚP 
nevymezuje zastavitelné plochy tohoto typu, nebo  nebyla doložena pot eba vymezení. 

 Plochy výroby a skladování (VZ) 
Zajiš ují hospodá ský rozvoj území. Hospodá ský rozvoj pat í mezi základní pilí e 

udržitelného rozvoje. Stávající plochy výroby a skladování jsou plochami územn  
stabilizovanými asto s pot ebou kvalitativních zm n. 

 Plochy zelen  (ZS, ZO, ZX) 
Typ zelen  ZS je v ÚP zastoupen samostatn  vy len nými plochami soukromých zahrad. 

Plochy samostatn  vy len ných zahrad i zahrady, které jsou integrální sou ástí jiných ploch 
s rozdílným zp sobem využití (nap . BV, SV), mají nezastupitelný význam v kompozici sídla 
(zvlášt  u h bitova) a krajiny, i d ležitý význam produk ní.  

Typ zelen  ZO je vymezen z d vodu vytvo ení zejména optické clony mezi plochou výrobní 
zóny a zónou bydlení. 

Typ zelen  ZX - jedná se územn  stabilizovanou plochu komponované zelen , která tvo í spolu 
se stavebními prvky areálu na Buchtov  kopci jeden celek. Udržet promyšlenou koncepci zelen  
i pro budoucnost. 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (W) 
Viz kap. C 7.8. 

 Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 
Na vymezených zastavitelných plochách lze uskute nit cca 12 byt  ve dvanácti domech 

rodinného bydlení.  
Retrospektivní p ehled s výhledovou sídelní a demografickou prognózou: 

Rok 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2016* výhled 
obyvatel 209 218 206 182 141 144 146 170 

byt  72 58 62 58 52 60 60 72 
obyv./byt 2,90 3,76 3,32 3,19 2,71 2,40 2,43 2,36 

* údaj k 31.12.2016 
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7.5. Koncepce ve ejné infrastruktury 

 Dopravní infrastruktura 
 Silni ní 
Napojení obce na silni ní sí  je popsáno v kap. C.9.2. Širší vztahy. Silnice jsou územn  

stabilizovány.  
Úpravy silnic mimo zastav né a zastavitelné území budou provád ny dle zásad SN 736101 

„Projektování silnic a dálnic“ v kategorii S 7,5/60(50) (silnice III. t íd) a v kategorii S 7,5/60 
(silnice II. t ídy). Silnice II/353 v zastav ném území rovn ž zajiš uje p ímou dopravní obsluhu 

kolika p ilehlých nemovitostí. Vzhledem k nízkým intenzitám dopravy na této silnici, lze tento 
nedostatek tolerovat. Po ítáno je pouze s díl ími úpravami silnici ve stávajících trasách. Z d vodu 
dosažení v tší bezpe nosti ú astník  silni ního provozu na silnici II/353 lze v zastav né ásti 
uplatnit prvky dopravního zklid ování pr tah  silnic. Úpravy silnice v souvisle zastav ném území 
budou provád ny dle zásad SN 736110 „Projektování místních komunikací“ ve funk ní skupin  B 
typu místní komunikace dvoupruhové sm rov  nerozd lené. 

Skelet místních komunikací je tvo en dvoupruhovými sm rov  nerozd lenými komunikacemi, 
v p vodní zástavb  pak jednopruhovými obousm rn  pojížd nými. Komunikace v p vodní 
(historické) zástavb  vyžadují úpravy. V podrobn jší dokumentaci je t eba se zabývat 
problematikou dopravní obsluhy zástavby nov  plánované skupiny rodinných dom . Na sí  
místních komunikací sídla je napojena místní dlážd ná komunikace dopravn  obsluhující stavbu 
Zabezpe ovacího st ediska letového provozu na vrcholu Buchtova kopce (mimo k.ú. Da kovice). 

 Hospodá ská doprava 
Zem lská a lesní doprava využívá zejména stávající územn  stabilizované ú elové 

komunikace, silnice i místní komunikace. Sí  polních cest m že být upravena anebo dopln na 
nejlépe v rámci komplexní pozemkové úpravy. Sí  polních cest je tvo ena zejména polními cestami 
vedlejšími kategorie P 3,5/20 dle SN 736109 „Projektování polních cest“.. 

 Doprava v klidu 
Je ešena pro stupe  automobilizace 1:2,5. Pro odstavování a parkování motorových vozidel 

obyvatel obce jsou využívány pozemky vlastník  vozidel (garáže, volná i krytá stání). V obci lze 
identifikovat t i parkovišt  - ob anská vybavenost ve ejné infrastruktury (bývalá LDN) 45 
parkovacích míst, rekreace hromadná (penzion Selský dv r) 22 míst a obecní byty 5 míst. V rámci 
úprav ve ejného prostranství p ed polyfunk ním domem je t eba ešit parkovišt  pro min. 5 
osobních voz . Pot eby parkoviš  dle SN 736110 u za ízení ob anské vybavenosti jsou uvedeny 
v tabulce p íslušné grafické ásti od vodn ní ÚP. 

Obecn  však platí, že parkovací stání pro osobní automobily lze umis ovat na plochách s jiným 
zp sobem využití (nap . ve ejná prostranství, plochy ob anského vybavení, plochy výroby a 
skladování aj.). 

 Ve ejná doprava 
Je zajiš ována autobusovou. Izochrony docházkových vzdáleností od autobusové zastávky 

protínají celé zastav né území. Rozmíst ní zastávek je vyhovující. Stavební uspo ádání 
autobusových zastávek bude t eba upravit pro p ístup osobám se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 

 Nemotorová doprava 
Za ú elem zvýšení bezpe nosti ú astník  silni ního provozu je nezbytné p i silnici II/353 

doplnit chodníky v zastav ném území. K odd lení nemotorové od motorové dopravy lze využít 
dopravního zklidn ní pr tahu silnice sídlem.  

 Rekrea ní doprava 
V ÚP je vyzna ena ervená turistická trasa Sn žné - Bucht v kopec - Da kovice - Jimramov a 

cyklistická zna ená trasa 4338 Veselý kopec - Bucht v Kopec - Da kovice - Líšná. Vzhledem 
k atraktivit  území obce ÚP umož uje vyzna ení dalších tras po sou asných anebo nových 
pozemních komunikacích. Na území obce není uvažováno s umis ováním ú elových cyklostezek i 
jiných speciálních stezek rekrea ního charakteru. Tyto pohybové rekrea ní aktivity je možno na 
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území obce realizovat v rámci p ípustných i podmín  p ípustných zp sob  využití vhodných 
ploch s rozdílným zp sobem využití. 

 Železni ní, letecká (civilní) a vodní doprava 
Nemají na území obce své zájmy. 
 Služby pro motoristy 
Na území obce nejsou a s jejich z izováním na samostatných plochách není uvažováno. 

V p ípad  pot eby lze za ízení služeb pro motoristy umis ovat do ploch, které v rámci p ípustných, 
ípadn  podmín  p ípustných, inností jsou pro tyto innosti zp sobilé. 

 Hluk z dopravy 
Zastav ným  územím  prochází  silnice  II/353.  Jde  o  silnici,  která  nepat í  v  této  ásti  Kraje  

Vyso ina do Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina. Velmi zajímavé je porovnání intenzit dopravy na 
této silnici za delší asové období. 

Intenzity dopravy  
Silnice ítací úsek rok TV O M SV pozn. 
II/353 6-3396 1990 372 496 16 884 úsek shodný s úsekem 6-3390 
II/353 6-3390 2000 383 836 10 1229  
II/353 6-3390 2010 109 618 4 731  
II/353 6-3390 2016 86 643 6 735  

Pozn.:  TV – ro ní pr r denních intenzit t žkých vozidel (po et vozidel za 24 hodin) 
  O - ro ní pr r denních intenzit osobních vozidel (po et vozidel za 24 hodin) 
  M - ro ní pr r denních intenzit motocykl  (po et vozidel za 24 hodin) 
  SV - ro ní pr r denních intenzit všech vozidel (po et vozidel za 24 hodin) 

 
Z p edložené tabulky lze dovodit: 
- významný pokles podílu t žké dopravy na celkovém po tu vozidel 
- stabilizaci druhu i po tu motorových vozidel za poslední dv  s ítací období 
- z hlediska silni ní dopravy je území charakteristické svou periferností, kde se neprojevuje 

suburbanizace, která má významný podíl na r stu intenzit zatížení silni ní sít . 

 Technická infrastruktura  
 Zásobování pitnou vodou - koncepce 

Ve ejný vodovod 
Sídlo Da kovice má vybudovaný ve ejný vodovod. Zdrojem vody jsou p vodní prameništ  a 

vrt. Voda z obou zdroj  je erpána do vodojemu 2x25 m3. Výtla né ády jsou provedeny z rPE trub 
DN  2",  zásobovací  ady  pak  z  trub  r zného  materiálu  (ocelové,  PVC  i  PE)  dle  doby  stavby,  
v profilu DN 80. Na zásobovacích adech je osazeno 17 ks podzemních hydrant . Reduk ní šachta 
rozd luje vodovod na dv  tlaková pásma. Celková vydatnost zdroj iní 0,30 l/s. 

Vodovod ob anské vybavenosti - ve ejná infrastruktura Bucht v kopec 
Voda je odebírána ze sedmi studní. Ze sb rné studny je voda erpána do nadzemního vodojemu 

(20 m3) umíst ného na st eše jednoho z pavilon . Výtla né potrubí je provedeno z ocelových trubek 
Js 3" zásobovací ady pak potrubím Js 6/4" až 2". Celková vydatnost zdroj iní 1,40 l/s. 

Vodovod pro zem lský areál 
Pro zásobování zem lského areálu je vybudován samostatný vodovod. Zdrojem vody jsou dv  
vzájemn  propojené studny. Voda je p ivedena do vodojemu 25 m3. Do spot ebišt  je vede 
zásobovací ád z ocelových trub Js 2". Vydatnost zdroje je 0,26 l/s. 

Výhledová pot eba vody v sídle 
Výhledový po et obyvatel Da kovice…...…................. 170  
Ostatní vybavenost v obci …………………………….  0,05 l/s 
Pr rná pot eba pro obyvatelstvo ve výhledu:  Qp = 170 x 150 l/den = 25 500 l/den = 0,30 l/s      
Maximální pot eba:      Qm = Qp x 1,5 =  38 250 l/den = 0,44 l/s 
Pr rná pot eba celkem:         0,44 + 0,05 = 0,49 l/s 
Maximální pot eba vody celkem:   0,74 l/s 
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Z provedeného rozboru spot eby vody pro sídlo Da kovice je z ejmé, že k pokrytí pot eby 
vody pro obyvatele bude nutno ve ejný vodovod posílit o další vodní zdroje. Dostate ný vodní 
zdroj. Dostate ný vodní zdroj byl nalezen v blízkosti budoucího h išt  (zastavitelné plochy Z8). 

Vydatnost zdroje pro zem lský areál je dostate ná a pln  pokryje pot eby hospodá ských 
zví at a souvisejících pot eb. 

Protože v sou asnosti není známá kapacita ob anského vybavení ve ejné infrastruktury na 
Buchtov  kopci p edpokládáme zachování zásobování vodou ze stávajících zdroj .  

 Kanalizace a išt ní odpadních vod 

Ve ejná kanaliza ní sí  
Kanalizace v obci byla budována postupn  a to svépomocí. Jedná se o kanalizaci jednotnou a to 

znamená, že jsou spole  odvád ny splaškové vody s deš ovými. Na tuto kanaliza ní sí  byla 
napojena v tšina obyvatel. Kanalizace byla provedena z betonových trub profil  DN 300 - 1000 
mm. Pro sídlo je vybudována z roku 2013 splašková kanalizace o délce cca 2 570 m, která je 
ukon ena istírnou odpadních vod. Vy išt né odpadní vody odtékají do vodního toku Fryšávka. 

istírna odpadních vod je pro 250 EO. P vodní jednotná kanalizace slouží jako deš ová. 
Ob anská vybavenost - ve ejná infrastruktura Bucht v kopec  
V roce 1996 byla uvedena do trvalého provozu istírna odpadních vod bývalé lé ebny TRN a 

LDN Bucht v kopec, do které sm ovaly splaškové vody z celého areálu. Vy išt né odpadní vody 
odtékají do vodního toku Fryšávka. 

 Vzhledem ke stá í technologické ásti OV a možnému novému využití areálu bude nutno 
systém išt ní odpadních vod rekonstruovat na v tu dobu platné p edpisy. 

 Zásobování elektrickou energií 
Obec je zásobována elektrickou energií z nadzemního primárního vedení VN 22 kV, ze kterého 

jsou vzdušnými p ípojkami p ipojeny stávající trafostanice TS 22/0,4 kV.  
ehled stávajících trafostanic: 

Název trafostanice vlastník typ trafostanice max. instal. výkon  
Obec  E.ON jednosloupová bet. 250 kVA 
Družstvo ZD Sn žné dvousloupová bet. 250 kVA 
Lé ebna kraj Vyso ina zd ná 250 kVA 
Radov E.ON dvousloupová bet. 400 kVA 

Pokrytí území transforma ním výkonem je dosta ující, stávající po et distribu ních trafostanic 
je také dosta ující. 

Uvažovaný p ír stek el. p íkonu na území obce (orienta ní): 
Druh výstavby návrh ÚP pozn. 
pl. bydlení v rod. domech (BV) 12 x 4 kW = 48 kW  
pl. rekreace hromadné (RH) 10 kW odborný odhad 

 58 kW  

Reálná hodnota zatížení a celkového pot ebného p íkonu z distribu ních TS s ohledem 
na soudobost mezi jednotlivými skupinami odb ru bude nižší než v tabulce uvedená. 

Koncepce zásobení obce spo ívá v maximálním respektování stávajících za ízení v etn  
íslušných ochranných pásem. Distribu ní systém musí být schopen p enést požadovaný výkon 

v dob  p edpokládaného maxima p i dodržení všech pot eb hospodárnosti, spolehlivosti, 
bezpe nosti i kvalit  nap tí. Pot ebný p íkon lze zabezpe it p edevším ze stávajících trafostanic. 
Transforma ní výkon možno navyšovat p ezbrojováním stávajících trafostanic i jejich p estavbou. 
Využívání v tšiny ploch s rozdílným zp sobem využití umož uje realizaci za ízení technické 
infrastruktury, tedy i elektrického vedení a za ízení. 

Není uvažována výstavba v trných elektráren pro ryze komer ní ú ely. Fotovoltaická za ízení 
nelze umis ovat mimo urbanizovanou ást obce, jejich p ípustnost v urbanizovaném území je p i 
spln ní náležitých podmínek možná.  



ÚZEMNÍ PLÁN  DA KOVICE -  NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ 

 

  44 
 

Správním územím obce neprochází el. vedení nap ové hladiny 110 kV až 400 kV. 

 Zásobování zemním plynem 
Obec je plynofikována. Vzhledem k sídelní struktu e je provedena plošná plynofikace ve 

st edotlakých rozvodech zemního plynu. Regula ní stanice VTL/STL je umíst na pod parkovišt m, 
které p i silnici II/353 je vymezeno pro areál ob anské vybavenosti Bucht v kopec. Na zemní plyn 
je p ipojeno cca 80% domácností. Cca 40% domácností používá ZP i k vytáp ní, tzn. jedná se o 
pln  plynofikované domácnosti. 

Koncepce ÚP sm uje k napojení rozvojových lokalit na STL plynovodní sí . V nových 
lokalitách se p edpokládá s 60 % plynofikací domácností, tzn. pln  plynofikovaných domácností ve 
výhledu p ibude 12 x 0,60 = 7 domácností v rodinných domech. 
Nár st odb ru ZP na nových rozvojových plochách (orienta ní) 

Skupina m3/hod. m3/rok pozn. 
obyvatelstvo skupina C (BV) 7 x 2,6 = 18 7  x 23 000 = 21 000  
pl.rekreace hromadné (RH) 4 16 000 odborný odhad 

 22 47 000  

Plynovodní sí  sídla je dostate né dimenze pro vypo tené pot eby. Napojení a zasí ování 
rozvojových ploch bude provedeno v STL rozvodech. Územní plán vytvá í p edpoklady, aby nové 
STL rozvody zemního plynu byly vedeny v plochách ve ejných prostranství. 

Nadále se p edpokládá, že nejv tším odb ratelem zemního plynu z stane za ízení ob anského 
vybavení na Buchtov  kopci. 

Koncepce ÚP nep edpokládá se zavedením zemního plynu do urbanizovaných ploch mino 
souvisle urbanizované území. 

 Zásobování teplem 
Významný posun v istot  ovzduší znamenala plynofikace obce, která vzhledem k charakteru za-

stav ní byla zvolena jako plošná. Postupné zvyšování ceny zemního plynu doprovázené p echodem 
k levn jšímu, ale ekologicky mén  výhodnému vytáp ní pevnými palivy na bázi uhlí. Používání ne-
tradi ních obnovitelných zdroj  nenašlo u stavebník i majitel  stávajících nemovitostí odezvu. 

V sou asnosti zemní plyn k vytáp ní využívá p ibližn  40 % domácností, elektrickou energií k 
vytáp ní nepoužívá nikdo. Více jak 5 % domácností používá k vytáp ní d evo i hmoty na bázi d eva. 
Zbývající vysoké procento domácností pak vytápí své domy uhlím. 

Z hlediska vynaložených prost edk  do plynofikace je t eba podporovat využívání tohoto ušlech-
tilého paliva. 

Protože se jedná o venkovské zastav ní, nadále bude vytáp ní ešeno lokálními tepelnými zdroji 
ípadn  kotelnami úst edního vytáp ní. Uplatn ní centrálního zdroje tepla je v území relativn  vol-

ným zastav ní ekonomicky nezd vodnitelné. Centrální zdroj tepla je možno si p edstavit v areálu 
ob anské vybavenosti Bucht v kopec. V oblasti novostaveb územní plán podporuje výstavbu budov 
spl ující pasivní energetický standard. Není brán no ani instalaci nízkoenergetických zdroj  na bio-
masu, tepelných erpadel i jiných alternativních zdroj  tepla  pro vlastní pot ebu. 

 Elektronická za ízení a sít  
Koncepce ÚP Da kovice zohled uje za ízení elektronických komunikací v obci se vyskytující. 

Telekomunika ní vedení (podzemní kabel) bude ovliv ovat využití zastavitelné plochy Z1. ÚP na 
území obce neumis uje žádné stavby ani za ízení, která by svojí výškou p ekra ovala stávající hla-
dinu zástavby nedojde ke st etu s radioreléovými trasami, které protínají území obce. Zcela jsou 
akceptována telekomunika ní za ízení v severní ásti k.ú. Da kovice p i dlážd né místní komuni-
kaci k Zabezpe ovacímu st edisku Letového provozu na Buchtov  kopci. Za ízení  MO R viz kap. 
C.2.5. 

íjem televizního signálu je zajiš ován individuáln  instalovanými televizními anténami a po-
krytí území televizním signálem i rozhlasovými celoplošnými programy je dobré. Území obce je 
pokryto signálem mobilních operátor  GSM. Základnové stanice operátor  GSM na území obce 
nejsou. 
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 Podmínky uspo ádání inženýrských sítí 
Nové inženýrské sít  budou vedeny pod ve ejnými plochami (nap . zelené pásy 

i komunikacích), u stávajících pozemk  zatížených b emenem sítí technické infrastruktury 
vytvo it postupn  p edpoklady pro jejich p evod do majetku obce. Rozvody a trasy, resp. celkové 
ešení, bude up esn no v podrobn jší dokumentaci územn  plánovací i oborové. Žádoucí je 

slu ování sítí technické infrastruktury do obslužných koridor  p edevším z d vod  menších 
územních nárok  a efektivity využívání území. 

 Nakládání s odpady 
Nakládání s odpady se ídí obecn  závaznou vyhláškou. V obci probíhá t íd ní odpadu. 

Sou asný systém nakládání s odpady je pln  vyhovující a net eba koncepci nakládání s odpady 
nit. 

Na území se nenachází žádná skládka v aktivním stavu. Územní plán na území obce 
neumis uje žádnou skládku ani neumož uje oživení starých ekologických zát ží. 

 Ob anské vybavení 
Plochy stávajícího ob anského vybavení jsou územn  stabilizované s pr žnou pot ebou 

modernizace a údržby: 
- víceú elový (polyfunk ní) objekt zahrnuje kancelá e obecního ú adu (46 m2) a 

spole enský sál (140 m2)  
- mate ská škola - umíst ním i velikostí pln  vyhovující objekt. Kapacita p edškolního 

za ízení je 25 d tí  
- prodejna - umíst ním i velikostí pln  vyhovující objekt. Prodejní plocha 48 m2 napl uje i 

výhledov  požadavky obyvatel obce. 
- modlitebna - památkov  chrán ná stavba. Kapacitou vyhovující za ízení i pro budoucí 

generace. 
- bitov - pln  vyhovující za ízení 
- tenisový kurt - vyhovující za ízení ve vazb  na Selský dv r. 
- hasi ská zbrojnice - stávající za ízení nevyhovuje prostorov . V plánu je výstavba druhé 

hasi ské zbrojnice v jádrové ásti sídla - hlavního ve ejného prostranství sídla. 
- ob anská vybavenost ve ejné infrastruktury na Buchtov  kopci. V sou asnosti opušt né 

za ízení v majetku kraje Vyso ina. Za ízení vyžaduje zásadní rekonstrukci. Akceptovat 
sep tí stavebního díla s p írodním prost edím komponovaného parku. 

Z uvedeného p ehledu je z ejmé, že obec disponuje ob anskou vybaveností pestré skladby. 
Koncepce ÚP navrhuje dopln ní sídla novou plochu t lovýchovných a sportovních za ízení v 
návaznosti na rozvojovou plochu rekreace - stavby hromadné rekreace. Velikost zastavitelné 
plochy 0,54 ha p esv iv  napl uje pot eby obyvatel obce. 

 Ve ejná prostranství 
Viz kap. C.7.4. 

7.6. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Utvá ení prostoru krajiny 
Koncepcí územního plánu zajiš uje ochranu pozitivních hodnot krajinného rázu, p ípadn  

krajinné hodnoty rozvíjí a vytvá í nové. Zám ry uplatn né v územním plánu akceptují reliéf krajiny 
s d ležitými krajinnými horizonty utvá enými okraji les . Z d vod  p írodních i hydrologických 
není uvažováno s technickými úpravami tok  ani dalšími odvod ovacími pracemi. Prostorovou 
diferenciaci zem lsky využívané krajiny v okolí sídla a silnice II/353 zajistí nová rozptýlená 
zele , která v kulturní krajin  bude plnit funkci ekologickou, p doochrannou, estetickou.  

edevším ochrana krajinného rázu je d vodem, pro  na území obce nebudou umis ovány 
stavby, které se svými proporcemi  a m ítkem neztotož ují se stávajícími p írodními i kulturními 
hodnotami. 

Koncepce územního plánu v maximální mí e respektuje dochovanou urbanistickou strukturu 
sídla. Nová zástavba krom stavby rozhledny navazuje na zastav né území. 
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 Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy zem lské (NZ1, NZ2) 
Samostatn  jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek pro p evažující zem lské 

využití. Tyto plochy jsou v podmínkách územního plánu tvo eny p edevším kulturou orná p da 
(NZ1) a kulturou trvalý travní porost (NZ2). Dot ení zem lského p dního fondu zám ry ÚP je 

im ené podmínkám obce Da kovice. 
Z hlediska stabilizace zem lsky využívané krajiny se na plochách zem lských umož uje 

výsadba zelen  i dopln ní územního systému ekologické stability. Tyto zásahy nejenže p ízniv  
ovlivní druhovou diverzitu, ale vlivem ekologicky hodnotn jšího ekosystému mohou p inést i 
celkový nár st výnos  zem lských plodin. Proto tyto zásahy nelze považovat jako zábor p dního 
fondu. 

 Plochy lesní (NL) 
Samostatn  jsou vymezovány za ú elem zajišt ní podmínek s p evažujícím využitím pozemk  

pro les. Podíl les  z celkové vým ry správního území obce iní cca 32 %. Lesy je nutno chránit 
jako d ležitou p írodní hodnotu území s úm rnou produk ní funkcí. 

 Plochy smíšené nezastav ného území (NS) 
Vymezeny jsou na plochách se zájmy ochrany p írody i je žádoucí tyto zájmy na vymezených 

plochách uplat ovat. Takto ur ené plochy p ízniv  kultivují krajinu. 
 Plochy vodní a vodohospodá ské (W1, W2,) 

Nachází se jak v krajin  urbanizované, tak zejména v krajin  volné. Vodní plochy a toky jsou na 
území obce respektovány a chrán ny p ed negativními d sledky civiliza ních proces . Vhodný 
porost kolem vodních ploch a tok  zlepšuje estetiku krajiny a sídla i její ekologickou hodnotu. 
Plochy s kódem W1 slouží k nakládání s vodami v b žném režimu. Plochy s kódem W2 zna í hráz 
malé vodní nádrže, když je vymezená v údajích KN jako samostatná zastav ná plocha.  

 Územní systém ekologické stability 
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno z ÚTP NR-R-ÚSES R (MMR R a 

MŽP R 1996), Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina, Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad 
Sázavou  (Ageris,  Brno  2002),  Územn  analytických  podklad  SO  ORP  Nové  M sto  na  Morav ,  
Územního plánu obce Da kovice (Studio P, Ž ár nad Sázavou 2006) a dostupných územn  
plánovacích dokumentací sousedních obcí.  

Celé území se vyskytuje v 1.65 Ž árském bioregionu. 
 Nadregionální a regionální ÚSES 

 Na ešeném území se nenachází žádný prvek systému ekologické stability nadregionálního nebo 
regionálního významu. 

 Místní (lokální) ÚSES 
Územím obce Da kovice prochází t i lokální biokoridory a zasahují sem ze sousedních obcí 

Borovnice a Sp lkov dv  lokální biocentra. Dva áste  funk ní mezofilní lokální biokoridory 
prochází p edevším lesními spole enstvy, pouze v ásti nefunk ního biokoridoru, kdy lokální 
biokoridor prochází p es ornou p du, bylo z d vodu zvýšení ekologické hodnoty navrženo 
zatravn ní. Jeden funk ní lokální biokoridor prochází podél Krásenského potoka a vytvá í tak 
hydrofilní v tev ÚSES.  

LBC Da kovský rybník - funk ní, mírn  antropicky ovlivn né, reprezentativní, heterogenní, 
kombinované, vodní, lesní, travinné, konektivní, centrální  

LBC Strom - áste  funk ní, antropicky ovlivn né, reprezentativní, homogenní, jednoduché, 
lesní, konektivní, centrální 

LBK 1 – funk ní, mírn  antropicky podmín ný, heterogenní, kombinovaný, vodní, lesní, 
souvislý, modální 

LBK 2 – áste  funk ní, antropicky podmín ný, homogenní, jednoduchý, lesní, souvislý, 
modální 



ÚZEMNÍ PLÁN  DA KOVICE -  NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ 

 

  47 
 

LBK 3 – áste  funk ní až nefunk ní (p i pr chodu biokoridoru ornou p dou), antropicky 
podmín ný, heterogenní, kombinovaný, travinný (v návrhu), lesní, p erušovaný, 
kontrastní 

 Prostupnost krajiny 
Vlastní urbanistický rozvoj obce nep ináší snížení prostupnosti krajiny. Zastavitelné plochy jsou 

vymezeny v zastav ném území nebo navazují na zastav né území, p ípadn  z d vod  ú elové in-
nosti jsou vymezeny ve vhodných solitérních polohách (ve ejné prostranství s rozhlednou). 

Z d vodu zachování p im ené velikosti blok  zem lské p dy není možno dále podporovat 
další zcelování orné p dy. Biologická  prostupnost území je  zvýšena prvky lokálního ÚSES v etn  

íslušných interak ních prvk . 
 Podmínky pro rekreaci 

Území obce má p íznivé podmínky pro tzv. pohybové formy rekreace. Blíže viz kap. C 7.5. 
Koncepce ve ejné infrastruktury – Dopravní infrastruktura - rekrea ní doprava.  

Pobytové formy rekrace – stavby pro rodinnou rekreaci se nachází v severozápadní ásti území. 
Územní plán neuvažuje s jejich  dostavbou. Na území obce nejsou vymezeny žádné zastavitelné 
plochy tohoto zp sobu využití. 

Pro pobytové formy rekreace je možno dále využít neperspektivních objekt  pro trvalé bydlení i 
jiný ú el anebo i p estavbu v zastav ných územích sídel. ÚP akceptuje zám r na rozší ení plochy 
rekreace hromadné, které bude zejména sloužit ke zvýšení rozmanitosti a kvality služeb rekreace a 
cestovního ruchu. 

Pro každodenní rekraci obyvatel obce slouží h išt  i spole enský sál polyfunk ního domu. Zlep-
šení možností denní rekreace p inese dokon ení sportovišt  navazující na zastavitelnou plochu 
stavby pro rodinnou rekreaci. Dostupnost rekrea ní krajiny pro obyvatele sídla je velice dobrá. 

ležitý význam je nutno spat ovat ve využití ve ejných prostranství. Drobná h išt  možno z i-
zovat i na jiných k tomu dostupných plochách rozdílného zp sobu využití. Za specifickou formu 
rekreace je považována práce na zahradách u rodinných dom . Na území obce nejsou ani nebudou 

izovány zahrádká ské kolonie. 

 Dobývání ložisek nerostných surovin 
Na území obce se nenachází dobývací prostor. Územní plán neuvažuje s využíváním území obce 

ani pro t žbu (získávání) místních nerostných surovin. Rozvojové aktivity v obci nesm rují k místu 
poddolovaného území (severn  od nov jšího zem lského areálu) 

7.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového uspo ádání 
 Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 

Území obce je len no dle stávajícího nebo požadovaného zp sobu využití na plochy 
s rozdílným zp sobem využití. Vymezení ploch  rozdílného zp sobu využití je znázorn no 
v grafické ásti ÚP barevnou plochou se šrafou a písemnými znaky. V textové ásti ÚP jsou pak 
stanoveny podmínky využívání jednotlivých ploch s ur ením p evažujícího (hlavního) ú elu 
využití, p ípustného využití, nep ípustného využití, pop ípad  i podmín  p ípustného využití. 

ípustné využití znamená optimální využití plochy, podmín  p ípustné využití zna í využití 
plochy p ípustnou inností nenarušující funkci území jako celku a které jsou slu itelné 
s hlavním využitím plochy. Nep ípustné využití znamená zakázaný zp sob využívání i využití. 
Jednotlivé plochy s rozdílným zp sobem využití jsou od sebe odd leny hranicí. 

Dosavadní zp sob využívání ploch, který neodpovídá vymezenému využití plochy s rozdílným 
zp sobem využití dle ÚP lze trp t, pokud není narušen ve ejný zájem (§132, odst. 3, zák. . 
183/2006 Sb. v platném zn ní) a zde provád né innosti nepoškozují ŽP nad p ípustnou míru. 

 Podmínky prostorového uspo ádání 
Územní plán vytvá í základní koncep ní rámec pro usm ování rozvoje celého území obce. Pro 

zachování, obnovu a kultivaci hodnot území stanoví ÚP podmínky (prvky) prostorového 
uspo ádání, které jsou v podrobnosti p im ené územnímu plánu a které budou v len ny do procesu 
rozhodování v území. Podmínky prostorového uspo ádání v etn  podmínek ochrany krajinného 
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rázu jsou vyjád eny p edevším v textové ásti ÚP. Ve výkresové ásti ÚP omezen  s ohledem na 
rozlišovací schopnosti grafiky. 

Stanovená kritéria a podmínky pro usm ování využívání území jsou nastaveny tak, aby byly 
dostate  liberální a iniciovaly nalézání nových pro obec p ínosných ešení, avšak jsou dostate  

inným a p ísným nástrojem k udržení kvality urbanisticko-architektonických souvislostí. 

7.8. Vodní plochy a toky, povodí 
 Vodní plochy a toky 
Území obce náleží do povodí eky Moravy a to prost ednictvím vodního toku Fryšávka a 

významného vodního toku Svratka. Pro výkon správy tok  a pot eby jejich údržby ÚP respektuje 6 
m široký manipula ní pruh od b ehové hrany. íslo hydrologického po adí je .h.p. 4-15-01-26.  

Na území obce se nachází n kolik vodních ploch: 
Ozna e

ní ve 
výkrese 

název vodní 
nádrže 

íslo 
parcely 

vým ra 
(m2) vlastník pozn. 

1 Návesní rybník 41/2 446 obec Da kovice  
2 Obecní rybník 41/2 795 obec Da kovice  
3 víceú elová nádrž 142/2 602 obec Da kovice  

4 Cihelný rybník 
115/9 
115/6 

 

2268 
2723 

obec Da kovi. obec 
Da kovi.  

5 Humli v ryb. 474/2 3560 soukromý  

6 Da kovský ryb. 

344/2 
344/3 
344/4 

344/18 
344/19 
344/20 
344/21 

267 
944 
591 

1618 
979 
940 

1519 

Spole nost s.r.o 
R 
R 

soukromý 
soukromý 
soukromý 
soukromý 

Agentura ochrany p írody 
státní pozemkový ú ad 
 
 
 

Pozn.: nejsou vyjmenovány vodní plochy menší jak 0,01 ha 

Územní plán tyto nádrže akceptuje. Hlavní funkcí uvedených vodních ploch je akumulace vody. 
Vodní plochy – malé vodní nádrže lze v rámci p ípustných i podmín  p ípustných inností 
umis ovat v mnohých na území obce se vyskytujících plochách rozdílného zp sobu využití. 
Zejména pak na plochách zem lských NZ1, NZ2. Umis ování nových malých vodních nádrží je 
žádoucí nejen z vodohospodá ského hlediska, ale i z hlediska ekologického a krajiná ského. 

 Záplavová území 
Na území obce nejsou vodoprávním orgánem záplavová území vyhlášena. 

 Protierozní opat ení 
Na potencionáln  ohrožených zem lských p dách – orné p  lze vysta it s b žnými 

organiza ními (protierozní osevní postupy, vylou ení plodin s nízkým protierozními ú inkem 
apod.) i agrotechnickými opat eními (výsev do ochranné plodiny, mul ování apod.). Vymezené 
plochy se zm nou v krajin  K1 a K2 zajistí trvalou ochranu zem lské p dy p ed ú inky eroze. 
Nelze p ipustit jakékoliv úpravy pozemk  zp sobující rychlejší odtok vody z území a snižující 
schopnost vsaku. Nelze p ipustit další odstra ování prvk  rozptýlené zelen , územní plán naopak 
tuto zele  ve form  liniových prvk  i plošných prvk  do krajiny navrací. 
 Odvodn ní pozemk  

 Provedené odvodn ní je vyzna eno v grafické ásti od vodn ní územního plánu. S novými 
investicemi tohoto charakteru územní plán neuvažuje.  

 Zranitelné oblasti 
Území obce Da kovice dle Na ízení vlády R . 262/2012 Sb. v platném zn ní o stanovení 

zranitelných oblastí a ak ním programu nepat í do zranitelných oblastí.  
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7.9. Limity využití území 
Územní plán obsahuje dle zp sobu vzniku dv  skupiny limit . Jde o limity využití území 

vyplývající z právních p edpis  a právních rozhodnutí a pak jde o limity, které vychází 
z konkrétních podmínek ešeného území. Druhá skupina je uvedena ve výrokové ásti ÚP, v ásti 
od vodn ní je uvedena ve zkrácené form  pro úplnost této d ležité sou ásti územn  plánovací 
dokumentace. V limitech využití území, které vyplývají z právních p edpis  a právních rozhodnutí, 
jsou uvedeny jen ty, které se na území obce vyskytují. 
Vyplývající z právních p edpis i stanovené na základ  zvláštních p edpis  

 Hranice územních jednotek 
-  katastrální území Da kovice = správní území Da kovice 
- správní území obce Da kovice = území ešené Územním plánem Da kovice 

 Ochrana technické a dopravní infrastruktury 
-  silnice II. a III. t ídy 15 m od osy na ob  strany mimo ZÚ 
-  rozhledové trojúhelníky dle konkrétního p ípadu 
- nadzemní vedení VN 22 kV 7 m od krajního vodi e na ob  strany (zák.   

. 458/2000 Sb. ve zn ní pozd jších zm n a zák. . 
222/1997 Sb.) 

  10 m od krajního vodi e na ob  strany (vl. na ízení 
80/1957 Sb.) 

- TS 22/0,4 kVA stožárové viz nadzemní vedení VN 22 kV 
-  STL plynovody v . p ípojek v ZÚ 1 m na ob  strany od povrchu plynovodu 
-  ostatní plynovody a p ípojky 4 m na ob  strany od povrchu plynovodu 
- kanaliza ní stoka do DN 500 mm 1,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 
- kanaliza ní stoka nad DN 500 mm 2,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 
- vodovodní ád do DN 500 mm 1,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 
- vodovodní ád nad DN 500 mm 2,5 m na ob  strany od vn jšího líce potrubí 
- u vodovodních ad  nebo kanaliza ních stok na ø 200 mm v . s úrovní dna v hloubce > 2,5 

m pod upraveným terénem se vzdálenost od vn jšího líce potrubí zvyšuje o 1 m 
-  telekom. kabel podzemní 1,5 m od povrchu na ob  strany  
- radioreléový paprsek druhá Fresnelova zóna 

 
 Ochrana podzemních a povrchových vod 

- CHOPAV Ž árská vrchy na ízení vlády R 40/1978 Sb.z19.04.1978  
- ochranné pásmo vodojemu 5 m od objektu vodojemu  
- provozní pásmo pro úpravu tok  6 m od b ehové áry vodního toku 
 

 Ochrana kulturních hodnot 
-  archeologické nálezy § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb. v platném zn ní 
- nemovité kulturní památky viz kap. C. 2.3 
- vále né hroby  viz kap. C. 2.3 
 

 Ochrana p írodních hodnot a ŽP 
- CHKO Ž árské vrchy výnos MK SR .j. 8908/1970 
- památné stromy  2x lípa malolistá p. . 2/1 
- ochr. pásmo památného stromu 10x pr r stromu ve výšce 130 cm   

  (zák. .114/1992 Sb. v platném zn ní)  
- významný krajinný prvek § 3 odst. b) zák. . 114/1992 Sb., v platném zn ní 
- ochrana lesa  50 m od okraje PUPFL 
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 Zájmy MO R 
 - ochranné pásmo RLP v .ochr.pásma viz ÚAP ORP Nové M sto na Morav  jev 103 

- vzdušný prostor pro létání v malých a    viz ÚAP ORP Nové M sto na Morav  jev 102 
 p ízemních výškách 
- ochranné pásmo nadzemního viz ÚAP ORP Nové M sto na Morav  jev 82 
 komunika ního vedení 

- všeobecn  pro územní a stavební in. viz ÚAP ORP Nové M sto na Morav  jev 119 
 Bezpe nostní pásma 

 - VTL plynovod DN 80 15 m od p dorysu plynového potrubí 
- regula ní stanice VTL/STL 10 m od p dorysu plynového za ízení 

 

ležité limity ur ené územním plánem 
 Ochrana p írodních hodnot 

- prvky ÚSES  obecn  nezastavitelné plochy (podmín  lze p ipus-
tit stavby technické i dopravní infrastruktury – lini-
ové, nerovnob žné s prvkem ÚSES, stavby vodo-
hospodá ské a stavby ŽP) 

 - ochrana krajinného rázu ur ená koncepcí ÚP 
- ochrana ZPF  vyhodnocení dot ení ZPF je obsahem ÚP 

 Ochrana podzemních a povrchových vod  
- vodní plochy a toky do 6 m od b ehové hrany vodních tok  nejsou  

 ípustné innost a stavby zamezující volnému 
 ístupu k vodote i i vodní ploše. Krom  staveb 
 vodohospodá ských a ŽP 

- zastavitelná území uplatnit významný podíl vsakování a zadržení  
 deš ových vod na pozemku 

 Ochrana kulturních hodnot 
- identita sídla respektovat charakter a p dorys zastav ní sídla,  

 nep ekro it danou p evládající hladinu zastav ní 
  respektovat soulad mezi prostorovým uspo ádáním 
  architektonického díla s p írodn  krajiná ským par-
  kem 

 Limitní hranice negativních vliv   
-  pl. ob anského vybavení (OM) po hranicích v ÚP vymezené plochy 
- pl. smíšené obytné (SV) po hranicích v ÚP vymezené plochy 
-  pl. výroby a skladování (VZ) max. po hranici pl. citlivých funkcí 
-    plocha OV                                           max. po hranici pl. citlivých funkcí 

7.10. Vymezení pojm  
 Základní pojmy 

Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a 
íslušnými platnými provád cími vyhláškami. 
 Ostatní pojmy 

Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy: 
 území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy) 

jinak i krajina sídla 
 území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., § 2, odst. 1, písm. f) 

jinak i krajina volná 
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 území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i 
plochy bez výrazných zm n 

 území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy) 
i plochy vymezené ke zm  stávající zástavby, k obnov  nebo op tovnému využití 
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití 

 plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin ) 
 proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní 

nebo d ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území 
 význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou 

zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn  požadavky výrazn  p evyšující 
potenciál území obce 

 koeficient zastav né plochy – podíl z celkové plochy stavebního pozemku, který bude 
ípustné zastav t nadzemními ástmi staveb 

 koeficient zelen  – podíl plochy zelen  a nezpevn ných ploch na stavebním pozemku k 
celkové ploše stavebního pozemku.  

 stavební ára – udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í 
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í 
podrobn jší UPD i územní studie 

 ítko staveb – pom r velikosti hmoty jedné stavby ke hmot  stavby druhé. M ítko staveb 
umož uje si vytvo it p ibližnou p edstavu o velikosti prostorového vnímání staveb 

 otev ená zástavba – volné zastav ní v odstupech asto na pravideln  p dorysové osnov , 
stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu 

 souvislá zástavba – jednotlivé stavby vytvá í souvislou stavební strukturu orientovanou 
k obslužné komunikace 

 areálová zástavby – zpravidla soust ed né zastav ní sloužící p edevším pro výrobní za ízení 
i ob anské vybavení dané objekty, pozemky manipula ních ploch a pozemky zelen . asto 

bývají oplocené. 
 výška objekt  pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz. následující výklad pojmu 

podkroví 
 podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov  

využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví 
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti 

 budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu 
s racionálním a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu, bez 
módních výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a šetrné 

i p írodním zdroj m 
 výška objekt  výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy, 

když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12° 
 související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 200 

m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.) 
 hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy 
 drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod. 
 drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt  samozásobitelského charakteru 
 zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak 

na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv ) 
 zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk , 

živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich  za ú elem výroby 
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských 
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu) 

 drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové 
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez negativních 
vliv  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.) 
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 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací plo-
chy 

 stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP 
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda 

 plochy citlivých funkcí – plochy vyžadující zvýšenou ochranu proti nežádoucím ú ink m 
hluku, vibracím, proti nadm rnému obt žování zápachem apod. (nap . plochy bydlení, 
rekreace, zdravotnictví, soc. služeb atd.) 

 innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, 
podskupiny N1 a N2 

 innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území 
 ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 

zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011) 
 netovární výroba - výroba, která neprodukuje velké množství výrobk  a nespot ebovává velké 

množství surovin, výroba s nízkými nároky na dopravu. 

8. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení 
zastavitelných ploch 

8.1. Vymezení zastav ného území 
Zastav né území obce Da kovice je vymezeno v souladu s § 58 zák. . 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním ádu v platném zn ní. Protože se zastav né území vymezuje v souvislosti s 
pracemi na územním plánu nejsou vymezovány nezastavitelné pozemky.  

Pokladem pro vymezení zastav ného území je mapový podklad, na kterém je vyhotoven územní 
plán (kopie aktuální katastrální mapy). Zákres tzv. intravilánu - zastav ného území obce 
stanoveného k 01.09.1966 byl p evzat z pozemkových map evidence nemovitostí. D ležité 
informace byly získány terénním pr zkumem dot eného území. 
8.2. Vyhodnocení využití zastav ného území 

Zastav né území bylo vymezeno ke dni  05.01.2018. 
írodní podmínky a geografická poloha mají v p ípad  obce Da kovice zásadní význam na 

rozvojovém potenciálu sídel. Z p írodních podmínek nutno zmínit p edevším velmi lenitý reliéf a 
estetickou hodnotu krajiny. 

Zastav né území bylo primárn  využíváno polyfunk , které lze charakterizovat plochami 
smíšenými obytnými venkovského typu (SV). Sídlo typu starší horské kolonizace bylo typické 
voln  stojícími selskými dvory na dostate ných pozemcích. Volné pozemky - mén  výhodné byly 
postupn  zastavovány menšími domy vesm s na nepravidelných parcelách. Výstavbu posledního 
období charakterizují samostatn  stojící rodinné domy a naprosto (esteticky i funk ) nevhodná 
skupina adových dom . Areál na severním a severovýchodním okraji sídla nese všechny znaky 
typické pro dobu jeho vzniku. Žádoucí je zlepšit dopravní p ístupnost s vazbou na nov jší st edisko 
zem lské výroby nacházející se cca 100m severn . Rovn ž toto st edisko zem lské výroby 
bylo založeno bez náležité rozvahy. Další zám ry v obou plochách zem lské výroby je nutno 
pod ídit jasné provozní koncepci v etn  vhodného uplatn ní zelen . 

Plochy zastav ného území využívají p edevším výhodných prostor  z hlediska p írodních a 
technických podmínek. Nová zástavba tak musí asto využívat plochy mén  výhodné, které p ináší 

tší technické nároky na dopravní a technickou infrastrukturu i ekonomickou stránku investic. 
8.3. Pot eba vymezení zastavitelných ploch 

Z kapitoly C 7.4. je z ejmé, že v obci je t eba pro napln ní pot eb zadání ÚP vymezit 
zastavitelné plochy pro 12 jednobytových rodinných dom . Pro jeden rodinný d m se uvažuje 
s pr rnou velikostí stavebního pozemku 1200 m2 a 150 m2 souvisejícího ve ejného prostranství. 
Celková pot ebná plocha pro 12 rodinných dom  bude 12 x (1200 m2 + 150 m2) = 12 x 1 350 m2 = 
16 200 m2. Nabídka zastavitelných ploch z d vodu zachování úm rné ceny stavebních pozemk  by 

la být vyšší než skute ná pot eba. Metodické pokyny uvádí hodnotu kolem 20 %. Pot eba ploch 
pro bydlení pak bude 16 200 m2 x 1,20 = 19 440 m2 = 1,94 ha. Jedná se o plošnou vým ru velice 
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blízkou v ÚP vymezených zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech (BV) 1,89 ha. 
Blíže viz kap. C.7.4. 

vody vymezení dalších v tších zastavitelných ploch (mimo zastav né území):  
 Plochy rekreace hromadné - v souvislosti s podporou cestovního ruchu v kraji Vyso ina a 

zvýšení délky pobytu návšt vník  je nezbytné zvýšit standart poskytovaných služeb v oblasti 
rekreace a cestovního ruchu. 

 Plochy ob anského vybavení, t lovýchovná a sportovní za ízení - zajišt ní pot eb denní re-
kreace zejména místních obyvatel obce. Volno asové aktivity p sobící p ízniv  proti nár stu 
sociáln  patologických jev  p edevším u d tí a mládeže. 

 Plocha ve ejného prostranství - je vymezena z d vodu umíst ní a zp ístupn ní budoucí roz-
hledny, za ízení, které bude pozitivn  p sobit na zvýšení turistických aktivit na území obce, 

etn  aktivit cestovního ruchu. 

9. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 
9.1. Postavení obce v systému osídlení 

 Obec Da kovice se nachází v Kraji Vyso ina, v obci s rozší enou Nové M sto na Morav . 
Pov enou obcí je m sto Nové M sto na Morav . 

 Nejbližšími orgány státní správy jsou: 
 finan ní ú ad:  Ž ár nad Sázavou 
 ad práce: kontaktní pracovišt  Nové M sto na Morav  
 eská správa sociálního zabezpe ení: Ž ár nad Sázavou 
 katastrální ú ad: Ž ár nad Sázavou 
 ad územního plánování: Nové M sto na Morav  
 stavební ú ad: Nové M sto na Morav  
 matrika: Sn žné 
 poštovní ú ad: Sn žné. 

 Obec Da kovice je aktivním lenem mikroregionu Novom stsko. 
 Do základní školy (1 - 9 ro ník) vyjížd jí d ti do Sn žného. 
 Nemocni ní ošet ení vyhledávají ob ané obce v Novém M st  na Morav .  
 Základní léka skou pé i poskytují léka ská pracovišt  ve Sn žném a Nové M sto na Morav . 
 Katolický kostel navšt vují v ící ve Sn žném. 
 Nadmístní význam má v obci evangelická modlitebna v Da kovicích. 
 Místa kostel  jsou i místy kde jsou h bitovy. 
 Služby tzv. vyšší ob anské vybavenosti jsou zajiš ovány možno íci rovnom rn  v Novém 

st  na Morav  a Ž áre nad Sázavou 
 sta Nové M sto na Morav  a Ž ár nad Sázavou jsou též místy, kam sm uje za prací velká 

ást ekonomicky aktivního obyvatelstva. 
 Správní území obce Da kovice sousedí  s m stysem Sn žné a obcemi Krásné, Sp lkov, Bo-

rovnice, Javorek a obcí Líšná 
 Postavení obce v sídelní struktu e je stabilizované, obec Da kovice se bude nadále rozvíjet 

jako jeden samostatný územní celek. 
9.2. Širší dopravní vztahy  

 Správním územím obce Da kovice prochází silnice: 
- silnice II/353 Poli ka - Ž ár nad Sázavou - Velký Beranov 
- silnice III/35319 Da kovice - Krásné - B eziny 
- silnice III/35320 Da kovice - Sp lkov 

 Silnice jsou v majetku Kraje Vyso ina a silnice na území obce Da kovice nejsou sou ástí 
Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina 

 Územím obce prochází erven  zna ená turistická stezka a cyklotrasa . 4338. 
 Zp sob využívání ploch v ÚP umož uje z izování pozemních komunikací pro pohybové formy 

turistiky v širokém spektru ploch rozdílného zp sobu využití. 
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9.3. Širší vztahy technické infrastruktury 
 Území obce je napojeno na el. vedení VN 22 kV. 
 Obec je zásobena zemním plynem z vlastní regula ní stanice VTL/STL, která je situována pod 

silnicí II/353 p i hranici s obcí Sn žné. 
9.4. Širší vztahy ÚSES a dalších p írodních systém  

 Na území obce se nenachází prvky nadmístního ÚSES. 
 Na území obce se nenachází evropsky významná lokalita uvedená v národním seznamu 

evropsky významných lokalit dle Na ízení vlády . 132/2005 Sb. a dle Sm rnice Rady 
Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících živo ich  a 
plan  rostoucích rostlin (sm rnice o stanovištích). 

 Na území obce se nenalézá pta í oblast dle Sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran  
voln  žijících pták  (79/409/EHS). 

 Migra  významné území není v koncepci ÚP významn  zasaženo rozvojovými zám ry obce. 

10. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního rozvoje 
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení 

Tyto záležitosti nadmístního významu nebylo t eba na území obce Da kovice ešit. 

11. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na zem lský p dní fond 
 a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 

i zpracování této kapitoly od vodn ní územního plánu bylo využito „Spole ného 
metodického doporu ení Odboru územního plánování MMR R a Odboru ochrany horninového a 

dního prost edí MŽP R“. 
Pro zachování kontinuity i celistvosti vnímání ešení územního plánu je tabulková ást 

požadována metodikou rozší ena o níže uvedený tabulkový p ehled, který bilancuje všechny plochy 
se zm nou v území. 

  Celkový p ehled ploch se zm nou v území 
vým ra plochy (ha) z celkové vým ry plochy (ha) 

Ozn. 
plochy 

katastrální 
území 

zp sob 
využití 
plochy v ZÚ mimo ZÚ celkem ZPF PUPFL vodní 

plocha 
zastav ná 

plocha 
ostatní 
plocha 

Z1 Da. BV 0,00 1,67 1,67 1,46    0,21 
Z2 Da. ZS 0,34 0,00 0,34 0,34     
Z3 Da. ZS 0,40 0,00 0,40 0,40     
Z4 Da. ZS 0,26 0,00 0,26 0,26     
Z5 Da. BV 0,00 0,10 0,10 0,10     
Z6 Da. BV 0,12 0,00 0,12 0,12     
Z7 Da. RH 0,00 0,35 0,35 0,35     
Z8 Da. OS 0,00 0,54 0,54 0,54     
Z9 Da. TI 0,00 0,06 0,06 0,06     
Z10 Da. PV 0,00 0,18 0,18 0,18     
Z11 Da. PV 0,00 0,06 0,06 0,06     
Z12 Da. TI 0,00 0,14 0,14 0,14     
Z13 Da. TX 0,00 0,15 0,15 0,12    0,03 
P1 Da. ZO 0,11 0,00 0,11 0,08    0,03 
K1 Da. NZ2 0,00 2,13 2,13 2,13     
K2 Da. NZ2 0,00 2,27 2,27 2,27     
K3 Da. NL 0,00 0,68 0,68 0,68     
K4 Da. NL 0,00 0,94 0,94 0,94     
K5 Da. NL 0,00 0,21 0,21 0,21     
K6 Da. NZ2 0,00 0,75 0,75 0,75     
K7 Da. NZ2 0,00 0,37 0,37 0,37     

Celkem 1,23 10,60 11,83 11,56 0,00 0,00 0,00 0,27 

Da. k.ú. Da kovice BV plochy bydlení v rodinných domech  - venkovské  
    RH plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci  
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    OS plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení 
    PV plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství  

    TI plochy technické infrastruktury - inženýrské sít   
    TX plochy technické infrastruktury -se specifickým využitím 
    ZS plochy zelen  - soukromá a vyhrazená 
    ZO plochy zelen  - ochranná a izola ní 
    NL plochy lesní     
    NZ2 plochy zem lské - trvalé travní porosty 

11.1 Dot ení ZPF  
Vyhodnoceny jsou plochy se zm nou v území s dopadem na zem lský p dní fond. Dle 

metodického pokynu v úvodu kapitoly uvedeného nejsou vyhodnoceny: 
 plochy do vým ry 0,20 ha v zastav ném území 
 plochy pro bydlení v zastav ném území 
 plochy pro územní systém ekologické stability. 

 Údaje o celkové rozsahu požadovaných ploch 
Jsou zpracovány v tabulce p ílohy . 2 tohoto od vodn ní. 

 Údaje o uskute ných investicích do p dy za ú elem zlepšení její úrodnosti 
Z investic do p dy je provedeno zcelení pozemk  a odvodn ní. Provedená odvodn ní jsou znázor-

na ve výkrese P edpokládaný zábor p dního fondu. 
 Údaje o areálech a objektech staveb zem lské výroby 

V dob  kolektivizace zem lské výroby byl na severovýchodním okraji založen zem lský 
areál, který je dosud využíván. Cca 100 m severn  od tohoto areálu stojí nov jší st edisko 
zem lské výroby. Územní plán ob  za ízení v plném rozsahu akceptuje. 
 Údaje o uspo ádání ZPF a pozemkové úpravy 

Komplexní pozemková úprava nebyla na správním území obce Da kovice vyhlášena. Na ZPF 
hospoda í Zem lské družstvo Sn žné, Sn žné 205  592 03 Sn žné, které využívá i výše uvedené 
areály zem lské výroby. 
 Opat ení k zajišt ní ekologické stability 

Koncepce obnovy ekologické stability krajiny je založena na aktivním zásahu do zlepšení sou as-
ného stavu. Navržený ÚSES podporuje p irozený rozvoj krajiny, p ízniv  p sobí na ekologicky mén  
stabilní ásti krajiny. Navržený ÚSES využívá stávající hodnoty krajiny. 
 Polní cestní sí  

Sou asný systém polních cest je zachován. Polní cesty mají charakter polních cest kategorie 
P3,5/20. Koncepce ÚP nebrání vymezování dalších polních cest za ú elem zlepšení dopravní obsluhy 
pozemk  zem lské krajiny. 
 Variantní ešení 

Variantní ešení nebylo v zadání územního plánu vyžadováno. P írodní podmínky, rozsah zm n 
v území pom rn  jednozna  ur ují zp sob využívání území v ešení ÚP. 
 Etapizace výstavby 

Pro jednoduchost ešení nebylo t eba koncepci ÚP oz ejmovat etapizací. 
 Využití ploch, které pro rozvojové pot eby obce již byly odsouhlaseny orgánem ochrany ZPF 

ÚP prov il využití ploch se zm nou v území, které byly vymezeny dosavadním ÚPO Da kovi-
ce. Zastavitelné plochy (i ásti ploch), které z stávají v novém ÚP jsou znázorn ny ve výkrese p ed-
pokládaných zábor  p dního fondu grafické ásti od vodn ní. 
 Využití brownfield  

Na území obce je vymezena plocha p estavby. Plocha p estavby P1 je vymezena pro založení 
ochranného pásu zelen , který p inese zlepšení prost edí místa. 
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 Plochy se zm nou v území - popis s od vodn ním 
Plocha Z1 – Plocha pro výstavbu rodinných dom  navazující na jihovýchodní okraj sídla. 
Významnou roli p i výb ru vhodné lokality pro bydlení hrál reliéf a dopad místa na krajinný ráz. 
Vyhledání plochy pro skupinu rodinných dom  v jádrové ásti CHKO byl nesnadný úkol.  
Plocha Z2 a Z3 – Plochy zahrad. Mezi plochami nov  vymezených zahrad se nachází h bitov 
s památkov  chrán nou evangelickou modlitebnou. Kompozi ním zám rem ÚP je zachovat 
historické souvislosti spojené s umis ováním t chto staveb u sídel a bezprost ední území ponechat 
bez možnosti nadzemních staveb - krom  p im eného oplocení. Zele  zahrad je zárove  d ležitým 
prvkem, který identifikuje vesnické prost edí. 
Plocha Z4 – V jádru sídla na z ásti podmá eném území je vymezena plocha zahrad. Jedná se o 
území, které není vhodné k zastav ní z hlediska urbanistické struktury zastav ní ani z hlediska 
základových pom  místa. 
Plocha Z5 – Výstavba rodinného domu v technicky komplikovaném území, které je ze dvou stran 
omezeno zastav ným územím, ze strany severní vodním ádem a oplocením vodárenského za ízení. 
Plocha Z6 – Výstavba rodinného domu na ploše v zastav ném území využívá ást území 
s p ízniv jšími základovými pom ry. 
Plocha Z7 – Da kovice leží v jádrové ásti CHKO Ž árské vrchy. Pro udržení návšt vnosti 
turisticky atraktivního území a pro rozvoj mikroregionu Novom stsko je nezbytné zvýšení kvality 
nabízených služeb infrastruktury cestovního ruchu. K t mto ú el m je ur ena zastavitelná plocha 
Z7 (plocha staveb pro hromadnou rekreaci), která navazuje na stávající za ízení stejného zp sobu 
využití. 
Plocha Z8 – Ur ena pro rozvoj ob anské vybavenosti - t lovýchovná a sportovní za ízení. Plocha je 
situována v um lém terénním zá ezu navazujícím na zastavitelnou plochu Z7. Vybavení sídla 
základní ob anskou vybaveností je zásadní podmínkou udržitelného rozvoje území a p ispívá 
k ešení problému s vylid ováním venkova. 
Plochy Z9 – Plocha pot ebná pro technickou infrastrukturu obce - vodojem Da kovice 2x25 m3. 
Jedná se o zásadní ást ve ejného vodovodu v sídle. 
Plocha Z10 – Na vymezené zastavitelné ploše - ve ejné prostranství umístit pozemní komunikaci a 
stavbu rozhledny. Pozemní komunikace zajistí dopravní obsluhu lesa a ob asnou dopravní obsluhu 
rozhledy. 
Plocha Z11 – Ve ejné prostranství sev ené zastav ným územím zabezpe í dobrou dopravní obsluhu 

ilehlých ploch zastav ného území 
Plocha Z12 – Plocha ur ená pro umíst ní centrální istírny odpadních vod ze sídla. OV je funk ní. 
Plocha Z13 – Akceptováno je umíst ní funk ní komunální kompostárny pro využití biologicky 
rozložitelných odpad . Plocha navazuje na zastav né území zem lského areálu. 
Plocha P1 – Plocha p estavby vymezená pro založení zelen  s ochrannou funkcí 
Plocha K1 a K2 – Zm na druhu orná p da na druh pozemku trvalý travní porost pro zajišt ní trvalé 
ochrany ZPF p ed erozí 
Plocha K3 a K4 – Návrh na zalesn ní svažitých pozemk  velmi omezen  dostupných pro 
sou asnou moderní zem lskou techniku 
Plocha K5 - V návaznosti na lesní masiv umožnit na pozemku p. .393/1 výsadbu lesa 
Plocha K6 a K7 - Zm nou druhu pozemku orná p da na druh pozemku trvalý právní porost zlepšit 
funk nost lokálního biokoridoru ÚSES 
 Dot ení ZPF v I. a II. t íd  ochrany 

Zastavitelnými plochami koncepce ÚP není dot en ZPF na I a II. t íd  ochrany. 
11.2. Dot ení PUPFL 
 Koncepce územního plánu nevyžaduje dot ení resp. zábor lesního p dního fondu. Do vzdále-
nosti 50 m od hranice lesa umis uje územní plán  zastavitelnou plochu Z 10, což je plocha ve ejné-
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ho prostranství, na které  bude umíst na stavba rozhledny a ú elové komunikace. Tato komunikace 
bude sloužit k ob asné dopravní obsluze rozhledny a vhodným zp sobem zlepší dopravní obsluhu 

ilehlého lesa. 
Koncepce ÚP navrhuje na území k.ú. Da kovice t i plochy k zalesn ní. Jedná se o plochy se zm -
nou v území K3, K4 a K5 o celkové vým e 1,83 ha 

12. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
     Obsaženo v ásti vyhotovené po izovatelem. 

13. Vyhodnocení p ipomínek 
      Obsaženo v ásti vyhotovené po izovatelem. 
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íloha 1 

Seznam zkratek použitých v územním plánu 
 
 
.h.p. íslo hydrologického po adí 
OV istírna odpadních vod 
SN eská státní norma 
SPHM erpací stanice pohonných hmot 

KrV Kraj Vyso ina 
k.ú. katastrální území 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
MINIS Minimální standard pro dig. zpracování územních plán  v GIS 
MO R Ministerstvo obrany eské republiky 
MMR R  Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky 
MÚSES místní územní systém ekologické stability 
MV R Ministerstvo vnitra eské republiky 
MŽP R  Ministerstvo životního prost edí eské republiky 
NP nadzemní podlaží 
ORP obec s rozší enou p sobností 
OP ochranné pásmo 
PRVKÚK Plán rozvoje vodovod  a kanalizací území kraje 
PUPFL pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa 
PÚR politika územního rozvoje 
RD rodinný d m 
STG skupina typ  geobiocén  
STL st edotlaký 
TS transforma ní stanice 
ÚAP územn  analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚPD územn  plánovací dokumentace 
ÚPO územní plán obce 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚSKP R Úst ední seznam kulturních památek eské republiky 
VN vysoké nap tí 
VPO ve ejn  prosp šné opat ení 
VPS ve ejn  prosp šná stavba 
VTL vysokotlaký 
VVN velmi vysoké nap tí 
ZPF zem lský p dní fond 
ZÚ zastav né území 
ZÚR zásady územního rozvoje 
ŽP životní prost edí 
LDN lé ebna dlouhodob  nemocných 

 
 



 

 

íloha 2 
Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na ZPF 

název obce: Da kovice 

zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) zábor ZPF podle t íd ochrany (ha) 
íslo 

lokality 
Katastrální 

území zp sob využití plochy 
vým ra 
plochy 

(ha) 

celkový 
zábor 

ZPF (ha) orná p da zahrady  ovocné sady trvalé travní 
porosty I. II. III. IV. V. 

investice do 
dy (ha) 

Z1 Da. pl. bydlení - v rodinných domech - venkovské 1,67 1,46 1,38 0,08     0,28  1,18 0,00 
Z5 Da. pl. bydlení - v rodinných domech - venkovské 0,10 0,10    0,10     0,10 0,00 
Z6 Da. pl. bydlení - v rodinných domech - venkovské 0,12 0,00           

Plochy bydlení celkem  1,56 1,38 0,08 0,00 0,10 0,00 0,00 0,28 0,00 1,28 0,00 

Z7 Da. pl. rekreace - pl. staveb pro hromadnou rekreaci 0,35 0,35    0,35     0,35 0,00 
Plochy rekreace celkem  0,35 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 

Z8 Da. pl. ob . vybavení - t lových. a sportovní za ízení 0,54 0,54 0,54        0,54 0,00 
Plochy ob anského vybavení celkem  0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 

Z10 Da. pl. ve ejných prostranství 0,18 0,18 0,18        0,18 0,00 
Z11 Da. pl. ve ejných prostranství 0,06 0,06    0,06     0,06 0,00 

Plochy ve ejných prostranství celkem  0,24 0,18 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 

Z9 Da. pl. tech. infrastr. - inženýrské sít  0,06 0,06 0,06        0,06 0,00 
Z12 Da. pl. tech. infrastr. - inženýrské sít  0,14 0,14 0,14        0,14 0,00 
Z13 Da. pl. tech. infrastr. - se specifickým využitím 0,15 0,12 0,11   0,01     0,12 0,00 

Plochy technické infrastruktury celkem  0,32 0,31 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 

Z2 Da. pl. zelen  - soukromá a vyhrazená 0,34 0,34    0,34   0,34   0,00 
Z3 Da. pl. zelen  - soukromá a vyhrazená 0,40 0,40    0,40   0,40   0,00 
Z4 Da. pl. zelen  - soukromá a vyhrazená 0,26 0,26    0,26     0,26 0,00 
P1 Da. pl. zelen  - ochranná a izola ní 0,11 0,08  0,08       0,08 0,00 

Plochy zelen  celkem  1,08 0,00 0,08 0,00 1,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,34 0,00 

K3 Da. pl. lesní 0,68 0,68    0,68   0,68   0,00 
K4 Da. pl. lesní 0,94 0,94    0,94     0,94 0,00 
K5 Da. pl. lesní 0,21 0,21    0,21     0,21 0,21 

Plochy lesní celkem  1,83 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 0,68 0,00 1,15 0,21 

K1 Da. pl. zem lské - trvalé travní porosty 2,13 2,13 2,13      0,82  1,24 0,00 
K2 Da. pl. zem lské - trvalé travní porosty 2,27 2,27 2,27        2,27 0,00 
K6 Da. pl. zem lské - trvalé travní porosty (ÚSES) 0,75 0,00           
K7 Da. pl. zem lské - trvalé travní porosty (ÚSES) 0,37 0,00           

Plochy zem lské celkem  4,40 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 3,51 0,00 

Zábor ZPF celkem  10,32 6,81 0,16 0,00 3,35 0,00 0,00 2,52 0,00 7,73 0,21 

         
Da. k.ú. Da kovice   navržena zm na druhu pozemku, nedochází k záboru ZPF 
     plocha se nevyhodnocuje na základ  metodiky 


